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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: 
 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÔN NGỮ 

 (Language Testing and Asessment) 
 
1. Thông tin về giảng viên 

 
Họ và tên: Trần Hoài Phương 
Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sĩ 
Đơn vị công tác:    Khoa Sư phạm Tiếng Anh 

Địa chỉ liên hệ:  Phòng Trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh, Tầng 2, 

B2, ĐHNN, ĐHQGHN  

Điện thoại:     (CQ) +84-4-66867726      (DĐ) 0914568505                     

Email:     hoaiphuong76@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính:  Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, kiểm tra và đánh giá 

trong giáo dục, xác trị kết quả kiểm tra đánh giá, 

phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, phương pháp 

nghiên cứu định lượng, động lực và chiến lược học 

tập. 

  

Trợ giảng: Thạc sĩ Nguyễn Thúy Lan 
Địa chỉ:     Khoa Sư phạm Tiếng Anh  

Điện thoại:    (DĐ) 0928003530 

E-mail:    lanthuy.nguyen@gmail.com  

 
 
2. Thông tin chung về học phần: 
Tên học phần:    Kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ 

     (Language testing and assessment) 

Mã học phần:    ENG6029  

Số tín chỉ:     3 

Các yêu cầu đối với học phần:  ENG6020 (Ngôn ngữ học đại cương (tiếng Anh)/ 

General Linguistics (English)) 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 

+ Nghe giảng lý thuyết: 45 

+ Thảo luận, trình bày theo nhóm chuyên đề (có trợ giảng hướng dẫn): 30 

+ Làm việc cá nhân/nhóm (Hoàn thành Dự án cá nhân): 60 

Địa chỉ Khoa, bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sau đại học, nhà A3, Đại học Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN, đường Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội 
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3. Mục tiêu của học phần:  
Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ nắm được kiến thức và hình thành các kỹ 

năng sau: 

-  Kiến thức:  

- Nắm vững nội dung và ý nghĩa của kiểm tra đánh giá ngôn ngữ trong quá 

trình giảng dạy ngôn ngữ; 

- Nắm vững các khái niệm căn bản về kiểm tra đánh giá được giới thiệu trong 

chương trình. 

- Hiểu biết căn bản về các vấn đề chính trong lý thuyết và thực hành kiểm tra 

đánh giá được giới thiệu trong chương trình.  

- Nắm vững cơ sở lý luận cần thiết về kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trong việc 

xác định mục đích đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra đánh giá, và thẩm 

định chất lượng công tác kiểm tra đánh giá cũng như kết quả kiểm tra đánh giá 

trong bối cảnh làm việc cụ thể của mình. 

- Nắm vững mối quan hệ chặt chẽ giữa kiểm tra đánh giá và quá trình học tập 

của học sinh và nắm vững các nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

(assessment of learning) và kiểm tra đánh giá để hỗ trợ học tập (assessment for 

learning). 

-  Kỹ năng:  

- Lựa chọn, điều chỉnh và thiết kế được công cụ kiểm tra đánh giá khác nhau 

phù hợp với mục đích đánh giá, tuân thủ các nguyên tắc kiểm tra đánh giá và 

đạt tiêu chí chất lượng của công cụ.  

- Phân tích các chỉ số thống kê cơ bản của kết quả kiểm tra đánh giá để đưa ra 
các nhận định về học sinh, về công cụ kiểm tra đánh giá và các thành phần 

khác của quá trình đánh giá. 

- Phát triển/Áp dụng công cụ kiểm tra đánh giá để hỗ trợ học tập đối với từng 

thành tố ngôn ngữ (ngữ pháp, ngữ âm, từng vựng) và kỹ năng (nghe, nói, đọc, 

và viết) cụ thể. 

- Cung cấp phản hồi, nhận xét cho học sinh theo các khung tham chiếu lấy 

người học làm trung tâm. 

- Thiết kế và vận dụng các chiến lược giảng dạy can thiệp cho từng học sinh dựa 

trên kết quả kiểm tra đánh giá; 

- Thái độ:  

- Có thái độ tích cực về công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy 

ngôn ngữ. 

- Tự tin tham gia thảo luận về các chủ đề liên quan tới kiểm tra đánh giá năng 

lực ngôn ngữ. 
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- Tự tin tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh trong quá 

trình giảng dạy. 

- Có ý thức đạo đức và công bằng trong thực hiện hoạt động kiểm tra đánh giá 

năng lực ngôn ngữ trong bối cảnh giảng dạy cụ thể của mình. 

 

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) 

 

Môn học được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về các khái 

niệm căn bản và các chủ điểm chính trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá năng lực ngôn 

ngữ cũng như phát triển năng lực lựa chọn, điều chỉnh, thiết kế và thẩm định công cụ 

kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu và bối cảnh giảng dạy của mình. Nội dung 

môn học bao gồm một số chủ đề như: bản chất, mục đích và các loại hình kiểm tra 

đánh giá, các lý thuyết, nguyên tắc và khái niệm cơ bản trong kiểm tra đánh giá lực 

ngoại ngữ (độ giá trị, độ tin cậy, đánh giá theo chuẩn, đánh giá theo tiêu chí, v.v.), 

các bước thiết kế và xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá, các bước tiến hành kiểm tra 

đánh giá trên lớp học và trên diện rộng, kết hợp đánh giá với giảng dạy trên lớp, phân 

tích và báo cáo kết quả đánh giá, sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá trong việc đưa 

phản hồi cho học sinh và tạp lập hỗ trợ giảng dạy, và cách thức kiểm tra đánh giá các 

thành tố ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ cụ thể. Học viên được khuyến khích phát 

triển tư duy phê phán về kiểm tra đánh giá và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề 

kiểm tra đánh giá trong bối cảnh làm việc cụ thể của họ. 

 

5. Nội dung chi tiết học phần: 
 
Phần 1: (N1 Nội dung cốt lõi, phải biết):  
 

1. Bản chất và mục đích của kiểm tra đánh giá trong bối cảnh  

  1.1. Mục đích của kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

  1.2. Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ trong các hệ thống giáo dục 

  1.3. Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ trong xã hội 

  1.4. Mối liên hệ giữa kiểm tra đánh giá và việc dạy và học 

  1.4. Những hậu quả không mong đợi của kiểm tra đánh giá 

  1.5. Tính chuyên nghiệp trong kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

 

2. Các lý thuyết về kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ 

  2.1. Định nghĩa năng lực ngôn ngữ 

  2.2. Các biện pháp đo lường năng lực ngôn ngữ 

  2.3. Lý thuyết đo lường cổ điển 

  2.4. Lý thuyết đo lường hiện đại 
 

3. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

  3.1. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 
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  3.2. Các yêu cầu về chất lượng của kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

  3.3. Độ tin cậy 

  3.4. Độ giá trị 
  3.5. Độ thực tiễn 

  3.6. Tác động của kiểm tra đánh giá 

 

4. Kiểm tra chuẩn hóa  

  4.1. Hai hệ thuyết 

  4.2. Kiểm tra như là một khoa học 

  4.3. Điểm số và ý nghĩa của điểm số 

  4.4. Cách tính độ tin cậy, độ khó và độ phân biệt 
  4.5. Mối quan hệ giữa điểm số và điểm từ các công cụ đo khác 

  4.6. Đánh giá theo chuẩn và đánh giá theo tiêu chí 

 

5. Đánh giá trong lớp học  

  5.1. Đánh giá để hỗ trợ học tập 

  5.2. Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

  5.3. Đánh giá năng động  

  5.4. Các biện pháp đánh giá trong lớp học khác 

 

6. Các bước của quy trình xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá 

  6.1. Xác định mục đích và mục tiêu kiểu tra đánh giá 

  6.2. Quyết định lựa chọn, điều chỉnh hay xây dựng công cụ 

  6.3. Lập kế hoạch 

  6.4. Thiết kế 
  6.5. Xây dựng ma trận và Bảng đặc tính kỹ thuật đề kiểm tra 

  6.6  Viết tiểu mục và nhiệm vụ kiểm tra  

  6.7. Thử nghiệm tiểu mục và nhiệm vụ kiểm tra 

  6.8. Xác trị điểm số 

  6.9. Biên tập công cụ kiểm tra đánh giá  

 

7. Chấm, phân tích và báo điểm 

  7.1. Các phương pháp chấm điểm 

  7.2. Chấm điểm bài tự luận 

  7.3. Phân tích điểm kiểm tra đánh giá theo lý thyết đo lường cổ điển 

  7.4. Phân tích điểm kiểm tra dánh giá theo lý thuyết ứng đáp câu hỏi 

  7.5. Thông báo điểm số 

  7.6. Phản hồi cho người học 

 

8. Kiểm tra đánh giá các thành tố ngôn ngữ 

  8.1. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá ngữ pháp 

  8.2. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá ngữ âm 

  8.3. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá từ vựng 

  8. Kiểm tra đánh giá các thành tố ngôn ngữ 
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9. Kiểm tra đánh giá các kỹ năng Nghe 

  9.1. Nội hàm của Kỹ năng Nghe 

  9.2. Những yếu tốt làm nên độ khó của tiểu mục Nghe 

  9.3. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá Kỹ năng Nghe 

 

10. Kiểm tra đánh giá các kỹ năng Đọc 

  10.1. Nội hàm của Kỹ năng Đọc 

  10.2. Những yếu tốt làm nên độ khó của tiểu mục Đọc 

  10.3. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá Kỹ năng Đọc 

 

11. Kiểm tra đánh giá các kỹ năng Nói 

  11.1. Nội hàm của Kỹ năng Nói 

  11.2. Những yếu tốt làm nên độ khó của tiểu mục Nói 

  11.3. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá Kỹ năng Nói 

 

12. Kiểm tra đánh giá các kỹ năng Viết 
  12.1. Nội hàm của Kỹ năng Viết 
  12.2. Những yếu tốt làm nên độ khó của tiểu mục Viết 
  12.3. Phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá Kỹ năng Viết 
 

13. Quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá 

  13.1. Quy trình và cách thức tổ chức kiểm tra đánh giá trên lớp học 

  13.2. Quy trình và cách thức tổ chức kiểm tra đánh giá trên diện rộng 

 

14. Kiểm tra đánh giá và giảng dạy 

  14.1 Tác động của kiểm tra đánh giá (nhắc lại) 

  14.2. Chuẩn bị học sinh trước kỳ kiểm tra, đánh giá 

  14.3. Lựa chọn chiến lược giảng dạy can thiệp cho học sinh  

 

15. Kiểm tra và dánh giá ngôn ngữ tại Việt Nam 

  15.1. Suy nghẫm về trải nghiệm kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ của bản 

thân 

  15.2 Các vấn đề chính trong kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ tại Việt Nam 

  15.3. Thảo luận các giải pháp 

 

Phần 2: (N2 Nội dung liên quan gần, nên biết):  
Phần 3: (N2 Nội dung liên quan xa, có thể biết):  
 
Nội dung chi tiết học phần: Tên các chương, mục, tiểu mục. 

 
6. Học liệu: 
 
Giáo trình học phần: 
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Hughes, A. (2003). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 
Tài liệu tham khảo bắt buộc 
 

Alderson, Charles (2000). Assessing reading. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Bachman, L.F. (2005). Statistical analysis for language assessment. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Bachman, L.F. & Palmer, A.S. (1996). Language testing in practice. Oxford: 

Oxford University Press. 

Brown, D. H. (2004). Language assessment: Principles and classroom Practices. 

New York: Longman. 

Brown, J. D. (2005). Testing in language program: A comprehensive guide to 
English language assessment (New ed.).New York: McGraw-Hill 

Buck, Gary (2001). Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fulcher, G. (2010). Practical language testing. London: Hodder Education. 

Fulcher, G. & Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An 
advanced resource book. Oxford: Routledge. 

McMillan, J.H. (2001). Classroom assessment: Principles and practice for effective 

instruction. Massachusetts: Allyn & Bacon. 

Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge: Cambridge University Press. 

Purpura, J. (2004). Assessing grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Read, J. (2000). Assessing vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press. 

Weigle, S. C. (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Tài liệu tham khảo thêm 
 
Các bài báo trên các tạp chí: 
 
Assessment in Education 

International Journal of Testing 

Language Assessment Quarterly  

Language Testing 

 

7. Hình thức tổ chức dạy học: 
 

Hoạt động dạy và học được tiến hành như sau:  

 a/ - Học viên nghe thuyết trình. 

    - Trả lời câu hỏi của giảng viên. 

    - Làm bài tập tại chỗ theo yêu cầu của giảng viên. 
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b/ - Đọc giáo trình, tài liệu. 

    - Tóm tắt theo từng phần, chương, tiểu mục theo yêu cầu của giảng viên và trình 

bày thu hoạch của bản thân. 

    - Viết báo cáo thu hoạch, phân tích, đánh giá kiến thức thu được và trình bày tại 

các buổi thảo luận. 

    - Thảo luận, phát biểu, bảo vệ ý kiến của mình về những vấn đề thu hoạch được và 

chưa được tại nhóm tự học (có thể có hoặc không có giáo viên hướng dẫn) 

 

Lịch trình chung: 

 
 

 

Tuần Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Tổng 
Thuyết trình 

Thực hành/ 

Khác 

Tự học, tự 

ng. cứu 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 
   

1 Nội dung 1 3    6 9 

2 Nội dung 2 3    6  

3 Nội dung 3 3    6  

4 Nội dung 4 3    6  

5 Nội dung 5 3    6  

6 Nội dung 6 3    6  

7 Nội dung 7 3    6  

8 Nội dung 8 3    6  

9 Nội dung 9 3    6  

10 Nội dung 10 3    6  

11 Nội dung 11 3    6  

12 Nội dung 12 3    6  

13 Nội dung 13 3    6  

14 Nội dung 14 3    6  

15 Nội dung 15 3    6  

 Tổng cộng 45    90 135 

 
 
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần: 
 
 8.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên (hình thức kiểm tra, hệ số bài kiểm tra, 
…): 
 a/  - Học viên nghe thuyết trình. 

  - Trả lời câu hỏi của giảng viên. 

  - Làm bài tập tại chỗ theo yêu cầu của giảng viên. 

 b/ - Đọc giáo trình, tài liệu. 
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  - Tóm tắt theo từng phần, chương, tiểu mục theo yêu cầu của giảng viên 

và trình bày thu hoạch của bản thân. 

  - Viết báo cáo thu hoạch, phân tích, đánh giá kiến thức thu được và trình 

bày tại các buổi thảo luận. 

  - Thảo luận, phát biểu, bảo vệ ý kiến của mình về những vấn đề thu 

hoạch được và chưa được tại nhóm tự học (có thể có hoặc không có giáo viên hướng 

dẫn) 

 

8.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ, thi hết học phần (hình thức kiểm tra, hệ số bài kiểm 
tra, …): 
 - Tham gia vào giờ thuyết trình và thảo luận: 10% 

    (Đạt từ 80% số giờ thuyết trình và 50% số buổi thảo luận). 

 - Tự học, tự nghiên cứu: 10% 

    (Nghiên cứu 80% số tài liệu tham khảo bắt buộc) 

 - Làm bài tập lớn giữa kỳ: 20% 

 - Thi hết học phần (Viết hoặc vấn đáp): 60% 

 

 Điểm học phần là tổng của các điểm tính theo trọng số trên. 
 

8.3. Tiêu chí đánh giá: 
 - Thực hiện đầy đủ nội dung bắt buộc của học phần 

 - Nắm được những nội dung liên quan gần. 

 - Thiếu một điểm thành phần → không có điểm hết học phần. 

 - Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giáo viên trước khi nghe thuyết trình. 

 - Có ý thức tự giác, khả năng độc lập nghiên cứu vấn đề. 
 - Biết tóm lược, diễn giải vấn đề ở dạng viết hoặc nói một cách lô gích, khoa 

học  

   theo một cấu trúc chặt chẽ. 
 - Biết mở rộng nội dung vấn đề một cách lô gích, khoa học. 

 - Biết liên hệ vấn đề nghiên cứu với thực tiễn. 

 - Biết vận dụng hiểu biết để giải quyết vấn đề chuyên môn thiết thực của mình. 

 - Biết định hướng nghiên cứu cá nhân. 

 - Biết xác định hợp lý, chính xác vấn đề, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. 

 - Biết xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ nghiên 

cứu. 

 - Biết cách sử dụng và dẫn chứng lấy từ các tài liệu hướng dẫn tham khảo. 

 - Ngôn ngữ trình bày phải đảm bảo đúng về nội dung và hình thức. 

 

8.4. Lịch thi, kiểm tra: 
“Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc có trọng số không dưới  60%”(Trích qui chế 
ĐTSĐH): 
 - Lịch nộp bài tập lớn giữa kỳ 

 - Thi hết học phần. 
 

 


