
Chƣơng 3: MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC 

MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC. 

(4 tiết = 3 lí thuyết + 1 tiết thực hành) 

 

A. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức: Giúp người học có những hiểu biết về: 

+ Các hình thức đánh giá trong dạy học nói chung và các hình thức đánh giá trong dạy học 

toán ở Tiểu học nói riêng. 

+ Chức năng của các loại hình đánh giá và áp dụng chúng vào dạy học toán ở Tiểu học. 

+ Cách lập sơ đồ để theo dõi và đánh giá học sinh. 

 2.  Kĩ năng: Hình thành và phát triển một số kĩ năng: 

+ Quan sát, hồ sơ theo dõi và đánh giá việc học Toán của học sinh Tiểu học. 

+ Thiết kế phiếu kiểm tra và đánh giá HS Tiểu học. 

  3. Thái độ:  

     + Chủ động, sáng tạo và tích cực trong học tập; 

     + Người học hình thành được đức tính cẩn thận, kiên trì, có ý thức trách nhiệm trong công 

việc được giao, yêu nghề, mến trẻ. 

B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu đào tạo giáo 

viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư phạm, NXB Giáo dục, 

2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 3: Một số hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học môn toán ở 

tiểu học. 



           +   Đánh giá và giám sát trong môn Toán 

           + Tìm hiểu một số hình thức đánh giá trong dạy học Toán ở Tiểu học; 

           + Thu thập thông tin phục vụ đánh giá; 

           + Lập hồ sơ học tập của học sinh; 

            + Tìm hiểu câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học.  

    - Gợi mở - vấn đáp, thảo luận. 

    -  Tổ chức hoạt động nhóm. 

    - Thực hành – luyện tập. 

    -  Giảng giải – minh họa. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và người học Nội dung 

 

 

* Nhiệm vụ:  

 

NV. Đánh giá trong môn toán là gì? 

 

 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý  

 

 

 

NV. Giám sát trong môn toán là ntn? 

 

 

 

1.  Đánh giá và giám sát trong môn Toán 

a. Đánh giá trong môn Toán 

   Đánh giá HS là nhiệm vụ của GV. 

Thông qua các hoạt đông toán học tiến hành 

trong giảng dạy học toán hàng ngày GV có thể 

phát hiện mức độ hiểu bài của cá nhân HS 

trong lớp. Ngoài hoạt động trên, GV cần thiết 

kế các bài kiểm tra, câu đố vui trong giờ dạy 

học toán nhằm phát triển tư duy và gây hứng 

thú học tập cho HS. 

  Tất cả các hoạt động trên giúp GV đánh 

giá quá trình và thành tích học tập môn toán 

của HS.  

  Khi đó đánh giá là tìm ra những điều HS 

có thể làm được và không thể làm được.  

b. Giám sát trong môn Toán. 

 Các hoạt động toán học hàng ngày ngoài 

việc giúp GV đánh giá HS, nó còn giúp GV 



NV. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình 

 

NV. Nhận xét, đánh giá, góp ý  

 

NV. Những chức năng và yêu cầu sư phạm 

của đánh giá? 

 

 

 

 

 

 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình 

 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý  

 

 

 

 

 

 

NV. Có mấy hình thức đánh giá? Đó là 

những hình thức nào? 

 

 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình 

 

phát hiện HS có hiểu những khái niệm mà 

mình đang dạy hay không. Thông qua đó GV 

điều chỉnh cách dạy của mình nếu thấy điều đó 

là cần thiết. Làm như vậy là GV đã tiến hành 

giám sát việc học Toán của HS. 

2. Những chức năng và yêu cầu sƣ phạm của 

đánh giá. 

- Chức năng: 

Theo GS Trần Bá Hoành thì trong dạy 

học việc đánh giá gồm có 3 chức năng: 

+ Chức năng sư phạm: làm sáng tỏ thực 

trang, định hướng điều chỉnh hoạt động dạy và 

học. 

+ Chức năng xã hội: Công khai hóa kết 

quả học tập của HS trong tập thể lớp, trường, 

báo cáo kết quả học tập, giảng dạy trước phụ 

huynh và các cấp quản lí giáo dục. 

+ Chức năng khoa học: Nhận đinh chính 

xác về một mặt nào đó thực trạng dạy và học, 

về hiệu quả thực nghiệm một sáng kiến cải tiến 

nào đó trong dạy học. 

- Yêu cầu sư phạm: 

+ Khách quan; 

+ Toàn diện; 

+ Hệ thống; 

+ Công khai. 

3. Các hình thức đánh giá: 

a. Đánh giá không chính thức  

Trong dạy học, người GV thường xuyên 

tiến hành đánh giá không chính thức đối với 

học sinh. Hình thức này diễn ra liên tục trong 

lớp, giúp GV đánh giá được việc học của HS 

để quyết định nội dung dạy học tiếp theo. 

b. Đánh giá chính thức 



 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

 

 

 

NV. Có mấy loại hình đánh giá hoạt động 

dạy và học ? hãy trình bày các hình thức đó? 

 

 

 

 

 

 

 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu SV tự nghiên cứu phần thông tin 

Đặc điểm:    

- Bị giới hạn về thời gian. 

- Có người bên ngoài trông thi. 

- Được bên ngoài chấm điểm và xếp loại. 

- Tập trung vào bài làm cá nhân của HS. 

Đánh giá loại này quyết định sự lên lớp của học 

sinh. 

4. Các loại hình đánh giá hoạt động dạy và 

học. 

4.1. Đánh giá thường xuyên 

Các hoạt động trong giờ toán được GV 

thiết kế trước một cách loogic. Trong khi HS 

thực hiện các hoạt động với sự hướng dẫn của 

GV, người GV sẽ liên tục đánh giá các hoạt 

động của HS. Đây là hình thức đánh giá thường 

xuyên. 

 

4.2. Đánh giá chẩn đoán. 

  Ví dụ: Cho HS lớp 3 bài toán: 

Cho số 120317495. Hãy xóa đi 4 chữ số và 

không thay đổi thứ tự các chữ số để được: 

a) Số lớn nhât. Viết số đó. 

b) Số bé nhất. Viết số đó. 

Có HS trả lời là a) 37495. Câu trả lời đúng; b) 

12014. Câu trả lời sai. 

Theo bạn vấn đề HS gặp phải ví dụ ở trên là 

gì? 

- Chưa nắm vững cách so sánh số. 

- Chưa thấy được mối quan hệ giữa giá trị 

của số với các chữ số ở mỗi hàng. 

- Do cẩu thả 

Trong bất cứ trường hợp nào GV cần xác 

định chính xác sự sai lầm của HS để có sự hỗ 

trợ HS một cách thích hợp. Bởi vì cùng một lỗi 



trong giáo trình và làm nhiệm vụ sau: 

-  Nêu một số biện pháp giúp HS tự 

đánh giá mình và đánh giá bạn 

         -  Thiết kế phiếu HS tự đánh giá kĩ 

năng học tập của mình 

 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

 

 

 

*) Thảo luận:  

- Những thuận lợi và bất lợi khi sử dụng 

phương pháp quan sát? 

- Lập bảng đánh giá xếp loại học lực môn 

Toán của HS lớp 2 – học kì 1? 

 

 

 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

sai nhưng nguyên nhân có thể lại khác nhau. Vì 

vậy GV phải sử dụng đánh giá chẩn đoán nhằm 

xác định nguyên nhân của vấn đề là gì. 

 

4.3. Đánh giá tổng kết 

Đánh giá tổng kết là đánh giá thường 

diễn ra ở cuối mỗi việc, thời hạn nào đó. Đánh 

giá tổng kết được thực hiện thông qua cuộc 

đánh giá chính thức như kiểm tra và thi. 

*THU THẬP CÁC THÔNG TIN  PHỤC VỤ 

CHO ĐÁNH GIÁ 

1. Quan sát: 

Quan sát là kĩ thuật phổ biến nhất để thu 

thập thông tin phục vụ cho đánh giá, có thể 

thực hiện được ở trong lớp cũng như ngoài lớp, 

cho phép đánh giá không chỉ kiến thức, kĩ năng 

mà còn cả thái độ của học sinh. Quan sát đặc 

biệt quan trọng đối với học sinh nhỏ chưa biết 

đọc, biết viết. 

2. Sử dụng câu hỏi và bài tập 

Câu hỏi và bài tập có thể được sử dụng 

để đánh giá học tập, chẳng hạn để xác định 

trình độ xuất phát của HS khi khởi đầu một bài 

học, để thu thập được phản hồi kịp thời trong 

quá trình dạy học. 

- Một số yêu cầu khi sử dụng câu hỏi , 

bài tập để kiểm tra đánh giá: 

+ Câu hỏi và bài tập phải phù hợp với 

yêu cầu của chương trình, với chuẩn kiến thức 

tối thiểu theo quy định của bộ GD & ĐT, sát 

với trình độ HS. 

+ Câu hỏi và bài tập phải được phát biểu 

chính xác, rõ ràng để HS có thể hiểu một cách 



 

 

 

 

 

 

*) Thảo luận: Trong việc biên soạn và sử 

dụng câu hỏi, bài tập để kiểm tra đánh giá, 

cần đảm bảo các yêu cầu nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV1. Trong tiết thực hành luyện tập, làm thế 

nào bạn có thể kiểm tra kết quả bài làm của 

tất cả học sinh trong lớp ngay trong giờ học? 

(Lớp bạn dạy rất đông, một mình bạn không 

thể kiểm tra hết được)  

 

 

 

 

NV2.  Nêu cách thức sử dụng bảng con trong 

giờ luyện tập toán?  

 

 

đơn trị 

+ Bên cạch những câu hỏi, bài tập hướng 

vào yêu cầu cơ bản, cần chuẩn bị cả những câu 

hỏi, bài tập đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức 

một cách tổng hợp, khuyến khích suy nghĩ một 

cách tích cực. 

+ Việc đánh giá không đơn thuần chỉ là 

cho điểm về nội dung, hình thức trình bày mà 

kèm đó cần có nhận xét ưu khuyết điểm về nội 

dụng, hình thức trình bày và về phương pháp 

học tập. 

- Khi sử dụng câu hỏi miệng GV còn cần 

thực hiện các yêu cầu sau đây: 

+ Nêu câu hỏi chung cho cả lớp sau đó 

mới chỉ định HS trả lời. 

+ Cần biết lắng nghe câu trả lời của HS, 

tránh cắt ngang, biết gợi ý, khuyến khích khi 

cần thiết. 

+ Cần yêu cầu HS trả lời sao cho cả lớp 

nghe được để còn nhận xét, bổ sung (nếu cần). 

TỰ ĐÁNH GIÁ 

Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Một số biện pháp: 

- Trong tiết thực hành luyện tập để kiểm 

tra kết quả làm bài của tất cả các HS , ngay trên 

lớp GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau, sau đó 

GV chữa bài lên bảng để HS kiểm tra bài của 

bạn và thông tin cho GV những sai lầm của bạn 

nếu có. 

- Trong giờ luyện tập toán có thể dùng 

bảng con để kiểm tra bài làm của HS trên lớp. 

ôn tập kiến thức cũ hoặc kiểm tra từng HS. 

     Trong việc đánh giá kết quả học tập của học 

sinh, ý kiến của giáo viên là quan trọng song 



 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 *) Nhiệm vụ: SV nghiên cứu tài liệu hoàn 

thành nhiệm vụ sau: 

1. Lập hồ sơ học tập môn Toán (GV 

đã dạy ở lớp nào thì lập hồ sơ học tập môn 

toán ở lớp đó). 

 

 

 

 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

giáo viên không phải là người duy nhất đánh 

giá kết quả học tập của học sinh, giáo viên cần 

tạo  điều kiện  để các em tự  đánh giá mình, 

đánh giá lẫn nhau.Giáo viên cần tôn trọng năng 

lực, cá tính của học sinh, không áp đặt ý kiến 

của mình. Việc học sinh tự đánh giá không 

những góp phần đạt được mục tiêu đánh giá mà 

còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Việc tự đánh 

giá giúp học sinh có ý thức trách nhiệm, tinh 

thần tự phê bình, khả năng tự đánh giá, tính độc 

lập, lòng tự tin và tính sáng tạo. Việc học sinh 

tự đánh giá có thể diễn ra khi học sinh phải làm 

bài tập, trình diễn một hoạt động trước lớp hoặc  

tạo ra một sản phẩm học tập.  

LẬP HỒ SƠ HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH 

1. Khái niệm hồ sơ học tập: 

Hồ sơ học tập là một công cụ quan trong 

trong cả đánh giá và giảng dạy. Có thể nói hồ 

sơ học tập là một tiến trình thu thập, đánh giá 

các sản phẩm của HS một cách hệ thống nhằm 

“tài liệu hóa” tiến trình hướng tới đạt được mục 

tiêu học tập hay để chứng tỏ mục tiêu học tập 

đã đạt được.  

Hồ sơ theo kiểu "Tài liệu hoá" giống như 

một quyển sách lưu giữ thông tin và những bài 

mẫu. Vì hồ sơ học tập chứa những mẫu sản 

phẩm của học sinh theo quá trình thời gian, nội 

dung của hồ sơ học tập tập trung vào sự tiến bộ 

của cá nhân học sinh thay vì so sánh với học 

sinh khác. Các mẫu này "Tài liệu hoá" một 

cách rõ ràng, học sinh đó đã tiến bộ như thế 

nào. Hồ sơ chứa đựng sản phẩm của học sinh, 

đây là những chứng cứ tuyệt vời giúp giáo viên 



 

 

 

 

 

2. Tóm tắt những nội dung chính của 

một hồ sơ học tập? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV. Hãy nêu khái niệm trắc nghiệm? 

 

 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình 

 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

NV. Có mấy dạng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan? Cho ví dụ? 

 

 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung 

đã tóm lược từ sách giáo trình 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

chẩn đoán những khó khăn trong học tập của 

từng học sinh, từ đó đưa ra ý kiến phản hồi với 

từng học sinh, giúp cá nhân hoá sự học tập của 

học sinh.Đồng thời những sản phẩm này làm rõ 

lý do đánh giá học sinh trong cuộc họp với phụ 

huynh học sinh, có tác dụng lý giải sự tiến  bộ 

hay chưa tiến bộ của học sinh với phụ huynh.  

     Có ba cách  sử dụng hồ sơ học tập.  

-Tài liệu hoá.  

- Trưng bày.  

- Đánh giá  

TÌM HIỂU VỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Khái niệm trắc nghiệm: 

- Trắc nghiệm là một phương pháp khoa học 

cho phép dùng một loạt những động tác xác 

định để nghiên cứu một hay nhiều đặc điểm 

nhân cách phân biệt được bằng thực nghiệm 

với mục tiêu đi tới những mệnh đề lượng hóa 

tối đa có thể được về mức độ biểu hiện tương 

đối của đặc điểm cần nghiên cứu. 

2. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan: 

a. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

    Ví dụ: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời 

đúng: 

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số 

dư lớn nhất của phép chia đó là: 

A. 3    C. 1 

B. 2    D. 4 

- Ưu điểm: 

    + Có thể bao quát phạm vi rộng lớn các vấn 

đề 

    + Dễ chấm điểm  

    + Tốt với những HS diễn đạt kém 



 

Thảo luận: Hãy cho biết những ưu điểm, 

nhược điểm của dạng câu hỏi trắc nghiệm 

nhiều lựa chọn? 

 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội 

dung đã tóm lược từ sách giáo trình. 

 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV. Cá nhân suy nghĩ làm bài. Sau đó trình 

bày kết quả. 

 

    + Phù hợp với bất kì môn học nào 

    + Tỉ lệ may mắn ít hơn so với câu hỏi đúng/ 

sai 

    + Trả lời nhanh 

    + Tính hiệu quả cao nếu được xây dựng tốt 

- Nhược điểm: 

   + Khó vì đặt ra câu bẫy phù hợp không phải 

dễ 

   + Khuyến khích HS phỏng đoán va khiến độ 

tin cậy bị nghi ngờ 

   + Tốn thời gian chuẩn bị 

   + Không tạo cơ hội làm việc thực sự cho HS 

   + Không có lợi với HS mạnh về vấn đáp. 

b. Các câu hỏi ghép: 

c. Câu hỏi lựa chọn đúng /sai: 

BÀI TẬP 

1. Dựa vào SGK Toán 1; Toán 2; Toán 

3; của chương trình Tiểu học mới cho ví dụ 

minh hoạt 4 loại trắc nghiệm khách quan được 

dùng ở Tiểu học.  

2. Soạn đề kiểm tra toán 1; Toán 2; Toán 3 có 

kết hợp trắc nghiệm và tự luận 

 

E. Câu hỏi hƣớng dẫn học tập 

  SV nghiên cứu tài liệu hoàn thành nhiệm vụ sau: 

1. Lập hồ sơ học tập môn Toán (GV đã dạy ở lớp nào thì lập hồ sơ học tập môn toán ở lớp đó). 

2.  Chỉ ra trong các ý sau, đâu là ưu điểm (ghi A) đâu là nhược điểm (ghi B) của đánh giá hồ sơ 

học tập.  

* Sự phối hợp giữa giáo viên và học sinh   

* Học sinh được lựa chọn nội dung  

* Mất thời gian khi thiết lập hồ sơ và đối thoại với học sinh.  

* Liên tục giám sát sự tiến bộ của học sinh.  

* Tập huấn giáo viên để thực hiện hồ sơ.  



* Mẫu sản phẩm của học sinh có thể dẫn đến nhận xét khái quát.  

* Sản phẩm có thể dùng để giáo viên phân tích các cá nhân học sinh   

3. Nêu tác dụng của việc lập hồ sơ học tập trong dạy học toán ở tiểu học? 

4. Thiết kế bài kiểm tra có sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

 

 


