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THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI PSSA  
 
Trường nào sẽ tham dự kỳ thi?  
Tất cả các trường thuộc Sở Giáo Dục và các trường hợp đồng 
sẽ tham dự kỳ thi đánh giá. Những trường tư thục cũng có thể 
tham dự trên cơ bản tự nguyện.  
 
Học sinh nào sẽ dự kỳ thi?  
Ngoại trừ một số rất ít học sinh nào thích hợp với các tiêu 
chuẩn để tham dự kỳ thi khác, còn lại tất cả học sinh đều phải 
tham dự những kỳ thi được ghi dưới đây:   
Môn Anh Văn & Toán – Lớp 3, 4, 5, 6, 7, và 8 
Khoa Học – Lớp 4 và 8 
 
Ai là người quyết định nội dung của bài thi như thế nào?  
Các nhóm những nhà giáo dục học dạy đủ trình độ cấp lớp của 
tiểu bang Pennsylvania sẽ dựa trên cơ sở phạm vi kiến thức các 
môn thi mà cho đề. Nhóm này bao gồm các giáo sư, người 
giám sát, trưởng ban chương trình giảng dạy, và chuyên gia về 
đại học. Nhóm này cũng xem xét lại, sửa đổi, và thông qua các 
đề thi. 
 
Ai Là Người Coi Thi?  
Mỗi trường sẽ chọn người coi thi. Hầu hết là thầy cô trong trường.  
 
Kết quả điểm thi được báo cáo như thế nào?  
Hai bản sao báo cáo điểm thi môn Tập Đọc và môn Toán của 
từng cá nhân học sinh sẽ được gởi về Sở và các trường hợp 
đồng để phân phát cho phụ huynh, thầy cô, giáo sư cố vấn 
và/hoặc hiệu trưởng. Tiểu bang không nhận bất cứ báo cáo nào 
có kèm theo tên của cá nhân.  
Báo cáo kết quả ở cấp trường sẽ được Sở sử dụng cho việc lên 
kế hoạch hoặc để soạn chương trình giảng dạy. Sở Giáo Dục 
và các trường hợp đồng công bố kết quả điểm thi PSSA cho 
mỗi trường. Tiểu bang cũng đưa ra dữ liệu đánh giá của từng 
trường.   
 
Phụ huynh có thể xem bài thi được hay không?  
Được, với một điều kiện. Các đơn vị trường học được yêu cầu 
phải có những chính sách để đảm bảo cho phụ huynh hoặc 
người giám hộ được quyền xem đề thi của tiểu bang vào thời 
gian giờ thuận tiện cho họ từ khi trường nhận được đề thi cho 
đến ngày cuối học sinh làm bài bù để xác định xem đề thi này 
có mâu thuẫn với tôn giáo của họ hay không. Đây là lý do duy 
nhất cho phép theo luật định. Phụ huynh phải ký vào tờ hợp 
đồng bảo mật đề thi là không được phép mang bản sao hoặc 
ghi chú đề thi ra khỏi trường. Sau khi xem đề thi, nếu phụ 
huynh không muốn con mình tham dự kỳ thi vì nội dung bài 
thi có mâu thuẩn về tôn giáo thì họ được quyền viết đơn yêu 

cầu cho con họ được miễn thi. Giám Đốc Sở, Giám Đốc Điều 
Hành Trường Hợp Đồng, hoặc Giám Đốc AVTS không từ chối 
lời yêu cầu này. Phụ huynh hoặc người giám hộ nên liên lạc 
với trường của con em mình để sắp xếp xem đề thi. 
 
Báo cáo dấu hiệu bất thường trong kỳ thi 
Phụ huynh / người giám hộ nào nghĩ là có điều gì bất thường 
xảy ra trong kỳ thi thì có thể email cho ra-eđpssa-
keystone@pa.gov hoặc gọi số 844-418-1651 để báo cáo sự cố. 
 
THÔNG TIN VỀ KỲ THI MÔN ANH VĂN  
(Lớp 3 - 8) 
 
Kỳ thi kéo dài trong bao lâu?  
Học sinh cần khoảng từ 3 đến 4 giờ để làm xong toàn bộ bài thi 
Anh Văn. Sở Giáo Dục sẽ thông báo cho quý vị về lịch trình 
thi.  

 
Bài thi bao gồm những điều gì?  
Mỗi học sinh trả lời đủ 3 phần bài thi của môn Anh Văn. Một 
vài phần trong bài thi sẽ có nội dung giống nhau cho tất cả học 
sinh. Phần còn lại sẽ gồm có nhiều câu hỏi khác nhau.  
 
Bài thi có những loại câu hỏi gì?  
Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, chọn câu trả lời dựa 
trên dẫn chứng và câu trả lời tự luận. Đối với câu hỏi trắc 
nghiệm, học sinh sẽ đánh dấu để chọn một câu trả lời đúng 
trong 4 câu trả lời cho sẵn. Đối với loại chọn câu trả lời dựa 
trên dẫn chứng thì có 2 phần, học sinh chọn 1 hoặc nhiều câu 
trả lời cho từng phần. Đối với câu trả lời tự luận, học sinh lớp 3 
sẽ viết 1 đoạn văn để trả lời câu hỏi, và học sinh lớp 4 - 8 sẽ 
viết một đoạn văn để trả lời những câu hỏi mang tích phân tích. 
Loại câu hỏi-trả lời ngắn đòi hỏi học sinh viết 1 đoạn văn ngắn 
gọn để giải thích cho câu trả lời của mình. Đối với loại phân 
tích bài văn thì học sinh sẽ phân tích và dùng dẫn chứng trong 
bài văn để viết thành bài luận. 
 
Làm thế nào để chấm điểm câu hỏi mở rộng?  
Câu trả lời mở rộng cho môn ngữ văn sẽ do giám khảo là người 
được huấn luyện chấm dựa theo hệ thống thang điểm ELA quy 
định. Đối với loại câu trả lời ngắn, giám khảo chấm bài chỉ dựa 
vào nội dung của câu trả lời chứ trong thang điểm không tính 
điểm chính tả và phép chấm câu. Đối với loại câu hỏi phân tích 
thì bài thi được chấm điểm dựa trên cả nội dung lẫn kỹ năng 
viết.
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Những gì được đánh giá trong môn thi Anh Văn? 
Bài thi môn Anh Văn chú trọng vào 6 chuyên đề chính và 2 
loại bài văn. Học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm đánh 
giá ngôn ngữ. Ngoài ra, học sinh sẽ đọc 1 số đoạn văn xuôi 
theo thể loại hư cấu hoặc hiện thực. Sau đó các em phải trả lời 
câu hỏi dựa theo nội dung của đoạn văn. Qua câu trả lời, các 
em sẽ chứng tỏ được khả năng của mình về sự lĩnh hội, đọc 
hiểu, phân tích và giải thích các loại bài văn khác nhau.    
 
THÔNG TIN VỀ KỲ THI MÔN TOÁN (Lớp 3 -8) 
 
Kỳ thi kéo dài trong bao lâu?  
Học sinh cần khoảng từ 2 đến 3 giờ để làm xong toàn bộ bài 
thi Toán. Sở Giáo Dục sẽ thông báo cho quý vị về lịch trình thi 
 
Bài thi bao gồm những điều gì? 
Mỗi học sinh trả lời đủ 2 phần bài thi của môn Toán. Một vài 
phần trong bài thi sẽ có nội dung giống nhau cho tất cả học 
sinh. Phần còn lại sẽ gồm có nhiều câu hỏi khác nhau. 
  
Bài thi có những loại câu hỏi gì?  
Học sinh trả lời 2 loại câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm và câu trả 
lời tự luận. Đối với câu hỏi trắc nghiệm, học sinh sẽ đánh dấu 
để chọn một câu trả lời đúng trong 4 câu trả lời cho sẵn. Đối 
với câu trả lời tự luận, học sinh sẽ viết 1 đoạn văn để trả lời 
câu hỏi. Loại câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải cung cấp chi 
tiết để giải thích tất cả các phương pháp hoặc suy luận mà em 
sử dụng để giải bài toán của mình (như là chứng minh hoặc 
trình bày từng bước để giải bài toán)   
 
Làm thế nào để chấm điểm câu hỏi mở rộng?  
Câu trả lời mở rộng cho môn toán sẽ do giám khảo là người được 
huấn luyện chấm dựa theo hệ thống thang điểm quy định. Giám 
khảo chấm bài chỉ dựa vào nội dung của câu trả lời chứ trong 
thang điểm không tính điểm chính tả và phép chấm câu. 
 
Những gì được đánh giá trong môn Toán? 
Môn Toán chú trọng đến 5 chuyên đề chính báo cáo thể loại 
khắp 4 cụm. Các thể loại trong đề thi và tỷ lệ câu hỏi sẽ được 
sắp xếp thay đổi theo từng cấp lớp.  Trong Chuyên Đề Để Báo 
Cáo Phần A về Các con số và Phép Toán, có 1 phần đặc biệt 
mà học sinh lớp 4 -8 không được dùng máy tính để tìm câu trả 
lời. Trong phần thi toán đố, học sinh phải viết bài giải để giải 
thích tất cả các phương pháp hoặc suy luận mà em sử dụng để 
giải bài toán (phép tính, vẽ biểu đồ, vẽ hình, v.v…) 
 

 
THÔNG TIN VỀ KỲ THI MÔN KHOA HỌC 
(Lớp 4 và 8) 
  
Kỳ thi kéo dài trong bao lâu?  
Học sinh cần khoảng từ 1 đến 2 giờ để làm xong toàn bộ bài thi 
môn Khoa Học. Sở Giáo Dục sẽ thông báo cho quí vị về lịch 
trình thi.  
 
Bài thi bao gồm những điều gì?  
Học sinh lớp 4 và lớp 8 trả lời đủ 2 phần của câu hỏi cho môn 
thi Khoa Học. Một vài phần trong bài thi sẽ có nội dung giống 
nhau cho tất cả học sinh. Phần còn lại sẽ gồm có những câu 
hỏi khác nhau.  
 
Bài thi có những loại câu hỏi gì?  
Học sinh trả lời 2 loại câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm và câu trả 
lời tự luận. Đối với câu hỏi trắc nghiệm, học sinh sẽ đánh dấu 
để chọn một câu trả lời đúng trong 4 câu trả lời cho sẵn. Đối 
với câu trả lời tự luận, học sinh sẽ viết 1 đoạn văn để trả lời 
câu hỏi. Đối với học sinh lớp 8, môn thi Khoa Học sẽ có 
thêm phần tình huống khoa học.   
 
Tình huống khoa học là gì?  
Tình huống khoa học bao gồm 1 đoạn trích của tài liệu, đồ 
họa, đồ thị, và/hoặc biểu đồ. Tất cả những yếu tố trên được 
dùng để diễn tả kết quả nghiên cứu của lớp, 1 thí nghiệm, hoặc 
các nghiên cứu tương tự. Học sinh dùng những dữ kiện trong 
tình huống khoa học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.  
 
Làm thế nào để chấm điểm câu trả lời bằng đoạn văn?  
Câu trả lời bằng đoạn văn cho môn Khoa Học sẽ do  giám 
khảo là người được huấn luyện chấm dựa theo hệ thống thang 
điểm quy định. Giám khảo chấm bài chỉ dựa vào nội dung của 
câu trả lời chứ trong thang điểm không tính điểm chính tả và 
phép chấm câu. 
 
Môn thi Khoa Học đánh giá cái gì? 
Bài thi môn Khoa Học chú trọng vào 4 chuyên đề chính: Khoa 
Học Tự Nhiên, Sinh Vật Học, Khoa Học Vật Lý, Khoa Học 
Địa Chất  và Không Gian. Các câu hỏi về những chuyên đề 
trên được chia đều 1 cách cân xứng thay đổi theo từng cấp lớp.  
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