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KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY TỪ NĂM 2023
NHỮNG ĐIỀU CHỈNH THUẬN LỢI CHO THÍ SINH

Hà Nội 12/2022

BÀI THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
Thinking Skills Assessment - TSA

MỤC TIÊU: Đánh giá khả năng tư duy 

của thí sinh để có thể học tập tốt nhất 

trong môi trường Đại học, đặc biệt cho 

các ngành nghề về khoa học công 

nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, 

nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y 

dược…, ếp cận theo các bài thi đánh 

giá tư duy của các nước phát triển trên 

thế giới như SAT, ACT.
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CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

Các thống kê 
cơ bản

SPSS
Phổ điểm, tần suất, 
trung bình, độ lệch 
chuẩn…

IRT 1 tham số

CONQUEST
Độ n cậy đề̀ thi, sự phù hợp mô hình RASCH 
của từng câu hỏi trong đề thi, biểu đồ phân bổ 
độ khó câu hỏi và năng lực thí sinh, các thông 
số câu hỏi theo lý thuyết khảo thí hiện đại

IATA
Các thông số câu hỏi theo lý thuyết trắc 
nghiệm cổ điển

IRT 2 tham số

PARSCALE
Hàm thông n của 
đề thi và câu hỏi

KẾT QUẢ 
PHÂN TÍCH

• Phổ điểm các phần thi đều ệm cận phân 
phối chuẩn

• Các đề thi đều có độ n cậy tốt trở lên

• Các câu hỏi có độ tương quan cao

• Có phân bổ rộng, khả năng phân loại tốt, rất 
phù hợp với mục êu tuyển sinh đại học
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ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG BÀI THI

TT Phần thi Hình thức thi
Thời lượng

(phút)
Điểm tối đa

1 Tư duy Toán học TN 60 40

2 Tư duy Đọc hiểu TN 30 20

3 Tư duy Khoa học/ 

Giải quyết vấn đề

TN 60 40

Tổng 150 100

PHẦN TƯ DUY TOÁN HỌC

• Đánh giá toàn bộ sự phát triển năng lực và tư 
duy toán của học sinh thông qua chương trình 
Toán học lớp 11, 12 tại Trường THPT

• Nội dung tập trung về số học, đại số, hàm số, 
hình học, xác suất thống kê. Nhấn mạnh tới tư 
duy định lượng và áp dụng nh toán

• Các câu hỏi hàm chứa các vấn đề từ dễ đến khó 
với độ n cậy cao để đảm bảo phân hóa được 
mức độ sẵn sàng vào học đại học của thí sinh. 
Đặc biệt cho khối ngành khoa học công nghệ, 
kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài 
chính, ngân hàng, y dược
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PHẦN TƯ DUY ĐỌC HIỂU

• Đo lường khả năng đọc nhanh và hiểu đúng vấn đề của 
học sinh

• Các câu hỏi yêu cầu học sinh chuyển hóa ý nghĩa từ các 
văn bản khoa học, văn bản văn học, văn bản báo chí… 
nhằm đo lường khả năng thu thập thông n, viện dẫn 
và lập luận để xác định các ý chính, định vị và giải thích 
các chi ết quan trọng

• Nội dung đọc hiểu trong đề thi đa dạng, phong phú, liên 
quan tới những chủ đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, 
kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân 
hàng, y dược

PHẦN TƯ DUY
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

• Nhằm đo lường cách giải thích, đánh giá, lý giải và các
kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết trong các lĩnh vực
khoa học khác nhau

• Đánh giá khả năng tính toán, phân tích dữ liệu, chỉ ra
được phương án phù hợp với thông tin cung cấp

• Thiết lập và thực hiện được các mô hình tương đương, 
suy luận và lựa chọn được kết quả tối ưu



27/12/2022

5

ĐIỀU CHỈNH VỀ TỔ CHỨC THI

• Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy nh

• Đối tượng dự thi: Học sinh đã/đang học THPT, 
trong và ngoài nước

• Thời gian thi: Nhiều đợt/năm

• Địa điểm thi: Nhiều tỉnh/thành

• Kết quả thi: Cấp Giấy chứng nhận kết quả thi có 
giá trị trong 02 năm

• Dữ liệu thi: Cung cấp dữ liệu kết quả thi

• Khối ngành có thể đăng ký xét tuyển: khoa học 
công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông 
nghiệp, tài chính, ngân hàng, y dược 

• Hỗ trợ thí sinh củng cố kiến thức, ôn thi và thi 
thử trên các nền tảng số

KẾ HOẠCH 

NĂM 2023

1/2023

Công bố bộ ví dụ minh họa về câu hỏi thi

2/2023

Thử nghiệm bộ câu hỏi thi

3/2023

Công bố đề thi mẫu và đăng ký thi thử

4/2023

Thi thử Online và đăng ký dự thi

5/2023

Thi chính thức Đợt 1

6/2023

Thi chính thức Đợt 2

7/2023

Thi chính thức Đợt 3

8/2023

Cung cấp dữ liệu kết quả thi cho các đơn vị xét tuyển
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KHUNG KĨ THUẬT ĐỀ THI 
ĐÁNH GIÁ TƯ DUY 
PHỤC VỤ KÌ THI 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 
TỪ NĂM 2023

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Nội
dung

Cơ sở khoa học

Định hướng đề thi

Khung kĩ thuật tổng thể

Ma trận đề thi

Khuyến nghị
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Mục tiêu kì
tuyển sinh

• Tìm kiếm những ứng viên có
kĩ năng tư duy phù hợp cho
việc học ở đại học và thành
công ở tương lai ứng với các
lĩnh vực ngành nghề: công
nghệ, khoa học kĩ thuật, kinh
tế, y, dược

Cơ sở khoa học

Cơ sở khoa học 
của tư duy

Vai trò của tư duy 
đối với năng lực 

và sự thành công 
trong tương lai

Xu hướng đánh 
giá tư duy
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Cơ sở khoa học của tư duy

Tư duy chỉ
nảy sinh khi
có vấn đề, có
nhiệm vụ
nhận thức, nó
là sự vận
động từ chỗ
chưa biết, 
biết không
đầy đủ, đến
chỗ biết và 
biết đầy đủ
và sáng tạo

Quá trình tư duy

Xu hướng đánh giá tư duy

Bài thi ACT (viết tắt của American 
College Testing). Nhằm xác định
cách mà học sinh khéo léo giải

quyết vấn đề, nắm bắt ý nghĩa và 
ngụ ý, rút ra suy luận, đánh giá ý 
tưởng, và đánh giá trong các lĩnh
vực chủ đề quan trọng để thành

công ở bậc đại học

Bài thi TSA ( viết tắt Thinking Skills 
Assessment). Bài thi nhằm đo
lường tư duy phản biện và giải

quyết vấn đề, những kỹ năng cần
thiết để thành công trong giáo dục 

đại học
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Định hướng đề thi
• Hình thức: 01 bài thi đánh giá tư duy, theo hình thức trắc nghiệm 

khách quan, với các kiểu câu hỏi: Nhiều lựa chọn; Đúng/Sai; Kéo
thả; Trả lời ngắn.

• Thời gian: 150 phút (1 buổi thi) 

• Nội dung, thang điểm:Tổng điểm bài thi: 100

+ Tư duy toán học: thời lượng 60 phút, 40 điểm

+ Tư duy đọc hiểu: thời lượng 30 phút, 20 điểm

+ Tư duy khoa học/giải quyết vấn đề: thời lượng 60 phút, 40 điểm

Tư duy bậc cao 

Tư duy suy luận

Tư duy tái hiện

M 3

M 2

M 1

BA MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
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Mức độ Tư duy tái hiện

Thể hiện khả năng
nhớ lại kiến thức, 

thực hiện tư duy theo
những quy trình đã

biết

Khuyến nghị các hành 
động tư duy: xác định, 

tìm kiếm, lựa chọn, 
nhắc lại, đặt tên, ghép 

nối, so sánh, ...

Mức độ
Tư duy
suy luận

• Thể hiện khả năng lập luận có
căn cứ, thực hiện tư duy
phân tích, dựa theo vận dụng
quy trình thích ứng với điều
kiện

• Khuyến nghị các hành động tư
duy: phân loại, so sánh, chỉ
được minh chứng, vận dụng, 
đưa ra lí lẽ, suy luận, giải
thích, áp dụng, tóm tắt, …
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Mức độ Tư duy bậc cao

Thiết lập và thực hiện
được các mô hình đánh
giá, giải thích dựa trên

bằng chứng.

Khuyến nghị các hành
động tư duy: phân tích, 

tổng hợp, đánh giá, 
phân biệt, phán đoán, 
lập luận, kiểm tra giả

thuyết,…

Đề xuất khung tiêu chí

Lĩnh vực Thời

gian

Số điểm Tiêu chí Ngữ liệu

Tư duy toán

học

60 phút 40 - Xác định được sai sót trong lập luận toán học

- Hiểu và đánh giá được suy luận toán học

- Chỉ ra được suy đoán và lập luận toán học

- Tính toán định lượng với dữ liệu toán học

- Tính toán và thao tác các quy trình toán học

- Giải quyết vấn đề toán học.

- Số học
- Đại số
- Hàm số
- Hình học
- Thống kê và xác xuất
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Đề xuất khung tiêu chí

Lĩnh vực Thời

gian

Số điểm Tiêu chí Ngữ liệu

Tư duy đọc

hiểu

30 phút 20 - Thu nhận, xử lí thông tin

- Tìm được các ý tưởng chính và 
chi tiết

- Phát hiện được cấu trúc và kỹ
thuật của vấn đề

- Tích hợp kiến thức và ý tưởng
được thể hiện trong văn bản.

- Văn bản khoa học.
- Văn bản văn học.
- Văn bản báo chí.

Đề xuất khung tiêu chí

Lĩnh vực Thời

gian

Số điểm Tiêu chí Ngữ liệu

Tư duy

khoa

học/giải

quyết vấn

đề

60 phút 40 - Phát hiện được vấn đề, tìm được

quy trình, tiến hành giải quyết vấn

đề khoa học

- Giải thích được dữ liệu khoa học

đã cho

- Chỉ ra được phương án phù hợp

với thông tin khoa học

- Thiết lập và thực hiện được các

mô hình đánh giá, suy luận và kết

quả thử nghiệm.

Miêu tả dữ liệu; Tóm tắt
nghiên cứu; Các luận điểm
trong các lĩnh vực: khoa học 
tự nhiên.
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Ma trận tổng thể

Lĩnh vực M 1 (%) M 2 (%) M 3 (%)

Toán 20-30 30-40 30-40

Đọc hiểu 15-25 25-45 30-40

Khoa học/giải quyết

vấn đề

20-30 30-40 30-40

Tổng 20-30 30-40 30-40


