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HƯỚNG DẪN 

Biên soạn đề kiểm tra tập trung từ học kỳ II, năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc Hướng dẫn biên 

soạn đề kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Căn cứ Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc Hướng dẫn sinh 

hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản 

lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua 

mạng của Bộ Giáo dục Đào tạo; 

Căn cứ công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc Hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Căn cứ Công văn 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020 về việc Hướng dẫn khung thời 

gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở Giáo dục Đào tạo. 

Ban Giám Hiệu nhà trường hướng dẫn giáo viên các tổ bộ môn thực hiện việc biên 

soạn đề kiểm tra tập trung từ  học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: 

1. Mục đích 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình 

giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả 

năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh sư 

phạm của giáo viên, các giải pháp của Ban Giám hiệu nhà trường về quản lí giáo dục và 

cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.  

Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương 

pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ 

biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

2. Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (Phụ lục đính kèm). 

3. Dự kiến thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021 

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2: Thực hiện theo kế hoạch nhà trường. 

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2: Tháng 05/2021. 

- Riêng học sinh khối khối 12 có 2 đợt kiểm tra tập trung dự kiến vào tháng 04 và 

tháng 05/2021. 

Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau. 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Hướng dẫn số 03/HD-THPT.BP ngày 28 tháng 01 năm 2021) 

1. Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. 

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra 

Giáo viên cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của 

chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù 

hợp.  

 Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra có các hình thức sau: Đề kiểm tra tự luận; Đề kiểm tra trắc nghiệm khách 

quan.  

- Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các 

hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, 

tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn.  

- Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc 

nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm 

khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận. 

Bước 3: Thiết lập ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra (chi tiết mục 6 văn bản này) 

- Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần kiểm 

tra đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông 

hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

- Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số 

lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  

- Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh 

giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, 

từng cấp độ nhận thức. 

Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận, bản đặc tả 

- Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra 

một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm; số lượng câu hỏi và tổng số câu hỏi do ma trận đề 

quy định. 

- Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn các yêu 

cầu tại mục 2 của phụ lục này. 

Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 

- Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm 

bảo các yêu cầu: 

+ Nội dung: khoa học và chính xác;  

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu; 

+ Phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 

Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 
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- Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm 

các bước sau: 

+ Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những sai sót 

hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Điều chỉnh các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để 

đảm bảo tính khoa học và chính xác. 

+ Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với: chuẩn cần 

đánh giá, cấp độ nhận thức cần đánh giá, số điểm, thời gian dự kiến. 

+ Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương 

trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện). 

+ Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm. 

2. Các bước cơ bản thiết lập ma trận và đặc tả đề kiểm tra đánh giá (Bảng 1) 

Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra đánh giá.  

Bước 2. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng (bản đặc tả các yêu cầu cần đạt) xác định các 

chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy. 

- Lưu ý khi xác định các chuẩn cần đánh giá: 

+ Chuẩn kiến thức và kỹ năng được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng 

trong chương trình môn học. Đó là chuẩn kiến thức và kỹ năng có thời lượng giảng dạy nhiều 

trong chương trình và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác;  

+ Mỗi chủ đề (nội dung, chương...) đều phải có những chuẩn đại diện được chọn để 

đánh giá; 

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với thời 

lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội dung, chương...)  đó. Nên 

để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 

Mức độ Mô tả Động từ thường dùng 

trong đặc tả và câu hỏi 

Nhận 

biết 

Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên 

hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu 

Kể, liệt kê, nêu tên, 

xác định, viết, tìm, 

nhận ra,… 

Thông 

hiểu 

Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận 

dụng chúng, khi chúng được thể hiện theo cách 

tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như các 

ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học. 

Giải thích, diễn giải, 

phác thảo, thảo luận, 

phân biệt, dự đoán, 

khẳng định lại, so sánh, 

mô tả.. 

Vận 

dụng 

Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một mức độ 

cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết hợp lý 

giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng 

để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống 

với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo 

khoa. 

Giải quyết, thể hiện, sử 

dụng, làm rõ, xây dựng, 

hoàn thiện, xem xét, làm 

sáng tỏ.. 
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Vận 

dụng cao 

Học sinh có thể sử dụng các kiến thức về môn học 

– chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống 

với những điều đã được học, hoặc trình bày trong 

sách giáo khoa, nhưng ở mức độ phù hợp nhiệm vụ, 

với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy phù hợp 

với mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề, 

nhiệm vụ giống với các tình huống thực tiễn. 

Tạo ra, phát hiện ra, 

soạn thảo, dự báo, lập 

kế hoạch, xây dựng, 

thiết kế, tưởng tượng, đề 

xuất, định hình. 

Bước 3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương…). 

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra đánh giá, căn cứ vào mức độ quan trọng của mỗi 

chủ đề (nội dung, chương…) trong chương trình và thời lượng thực hiện giảng dạy trong 

chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề. 

Bước 4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra, đánh giá định kỳ; 

Bước 5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương…) tương ứng với tỉ lệ %. 

- Đối với các đề 100% trắc nghiệm khách quan: các câu hỏi có số điểm bằng nhau. Với 

thời gian kiểm tra 45 phút, số câu tối đa là 45 câu, mỗi câu 0,25 điểm. 

- Đối với đề tự luận 100%, biên soạn câu hỏi theo nhiều ý, mỗi ý  0,25 điểm. Với thời 

gian 45 phút  

Bước 6. Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng. 

+ Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho mỗi chuẩn 

cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo 

thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực của học sinh. 

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở Bước 5 để quyết định số điểm và câu hỏi tương 

ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan phải có số điểm bằng nhau. (0.25 

điểm/câu). 

+  Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận thì cần 

xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗi một hình thức sao cho thích hợp. 

Bước 7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 

Bước 8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột; 

Bước 9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.  

3. Các yêu cầu về câu hỏi của đề kiểm tra đánh giá.  

3.1. Các yêu cầu đối với câu hỏi có nhiều lựa chọn (trắc nghiệm khách quan) 

a. Một số nguyên tắc chung khi viết câu hỏi nhiều lựa chọn: 

- Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; mỗi câu hỏi phải 

đo một kết quả học tập quan trọng (mục tiêu xây dựng). 

- Cần xác định đúng mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá để từ đó xây dựng câu hỏi cho 

phù hợp. 

- Câu hỏi tập trung vào một vấn đề duy nhất. Tránh việc một câu trắc nghiệm này gợi ý 

cho một câu trắc nghiệm khác, giữa các câu độc lập với nhau. 

- Câu hỏi không được sai sót về nội dung chuyên môn; 
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- Câu hỏi có nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam;  

- Câu hỏi chưa được sử dụng cho mục đích thi hoặc kiểm tra đánh giá trước đó;  

- Câu hỏi phải là mới; không sao chép nguyên dạng từ sách giáo khoa hoặc các nguồn 

tài liệu tham khảo; không sao chép từ các nguồn đã công bố bản in hoặc bản điện tử dưới mọi 

hình thức;  

- Câu hỏi cần khai thác tối đa việc vận dụng các kiến thức để giải quyết các tình huống 

thực tế trong cuộc sống; 

- Tránh việc sử dụng sự khôi hài. 

- Tránh viết câu không phù hợp với thực tế. 

- Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng trong câu hỏi phải thống nhất. 

b. Về câu dẫn câu trắc nghiệm khách quan. 

- Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

- Không trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

- Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

- Đảm bảo rằng các hướng dẫn trong phần dẫn là rõ ràng và việc sử dụng từ ngữ cho 

phép thí sinh biết chính xác họ được yêu cầu làm cái gì. Câu nên xác định rõ ràng ý nghĩa 

muốn biểu đạt, từ dùng trong câu phải rõ ràng, chính xác, không có sai sót và không được lẫn 

lộn. 

- Để nhấn mạnh vào kiến thức thu được nên trình bày câu dẫn theo định dạng câu hỏi 

thay vì định dạng hoàn chỉnh câu. 

- Nếu phần dẫn có định dạng hoàn chỉnh câu, không nên tạo một chỗ trống ở giữa hay 

ở bắt đầu của phần câu dẫn. 

- Tránh sự dài dòng trong phần dẫn  

- Nên trình bày phần dẫn ở thể khẳng định  

- Phần dẫn phải phù hợp với mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng 

cao) theo ma trận đề quy định. 

c. Về phương án lựa chọn:  

- Phương án đúng của câu hỏi này phải độc lập với phương án đúng của các câu hỏi 

khác trong bài kiểm tra; 

- Mỗi câu hỏi chỉ có một phương án đúng, chính xác nhất; 

- Cần cân nhắc khi sử dụng những phương án có hình thức hay ý nghĩa trái ngược nhau 

hoặc phủ định nhau  

- Các phương án lựa chọn phải đồng nhất theo nội dung, ý nghĩa tránh tình trạng câu 

dẫn đề cập một vấn đề, nhưng các phương án lại đề cập đến một vấn đề khác.  

- Các phương án lựa chọn nên đồng nhất về mặt hình thức (độ dài, từ ngữ,…) 

- Tránh lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần trong câu hỏi. 

- Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương 

án nào đúng”. 

- Tránh các thuật ngữ mơ hồ, không có xác định cụ thể về mức độ như “thông thường”, 
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“phần lớn”, “hầu hết”,… hoặc các từ hạn định cụ thể như “luôn luôn”, “không bao giờ”, 

“tuyệt đối”… 

- Nên viết các phương án nhiễu ở thể khẳng định. 

- Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức; 

- Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh; 

- Phương án nhiễu không nên “sai” một cách quá lộ liễu;  

- Tránh sử dụng các cụm từ chưa đúng (sai ngữ pháp, kiến thức…): Hãy viết các phương 

án nhiễu là các phát biểu đúng, nhưng không trả lời cho câu hỏi.  

- Lưu ý đến các điểm liên hệ về văn phạm của phương án nhiễu có thể giúp học sinh 

nhận biết câu trả lời . 

- Phương án nhiễu có thể làm thay đổi mức độ của câu hỏi. 

- Các phương án nhiễu nên là các phương án mà ở đó ta dự đoán học sinh đã sai lầm 

trong tính toán hoặc nhận thức chưa đúng về nội dung của câu dẫn. 

3.2. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 

- Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

- Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương 

ứng; 

- Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới; 

- Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đánh giá; 

- Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu 

đó; 

- Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh; 

- Yêu cầu học sinh phải am hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin; 

- Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của cán bộ ra 

đề đến học sinh; 

- Câu hỏi nên nêu rõ các vấn đề: độ dài của bài luận; mục đích bài luận; thời gian để viết 

bài luận; Các tiêu chí cần đạt. 

- Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, 

câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà 

học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là 

nêu quan điểm đó. 
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* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu mở cùng mức độ của đơn vị kiến thức. 

 

 

 



Một số lưu ý: 

1. Câu hỏi trắc nghiệm 

- Nhận biết: Thời gian  đọc và làm câu nhận biết từ 30-45 giây/câu. Câu dẫn là câu hỏi, ngắn gọn, phương án rõ ràng, ở mức nhận biết. Học sinh không phải 

tư duy có thể làm được. Mức độ câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức học sinh biết được sau quá trình học. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. Cả câu 

dẫn và phương án trả lời tối đa không quá 3 dòng. 

- Thông hiểu: thời gian đọc và làm câu này từ 45-75 giây/câu. Mục tiêu của loại câu hỏi này là để kiểm tra cách học sinh liên hệ, kết nối các dữ liệu, số liệu, 

tên tuổi, địa điểm, các định nghĩa…. Câu hỏi thông hiểu cũng nhằm mục đích kiểm tra diện rộng. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. Cả câu dẫn và 

phương án trả lời tối đa không quá 4 dòng. 

- Vận dụng: thời gian đọc, suy luận câu hỏi này là khoảng 90 giây/câu. Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, 

các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề quen thuộc. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức.  

- Vận dụng cao: Thời gian câu hỏi vận dụng cao từ 90-150 giây /câu. Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, 

các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề mới. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức. 

 

2. Câu hỏi tự luận 

- Nhận biết: Mức độ 1 (nhận biết) được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện lại các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học 

trước đây. Điều đó có nghĩa là một học sinh có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các khái niệm lí thuyết, tái hiện trong trí nhớ những 

thông tin cần thiết. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức. những động từ thường dùng: Kể, liệt kê, nêu tên, xác định, viết, tìm, 

nhận ra,… 

-  Thông hiểu: Mức độ 2 (thông hiểu) được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, có khả năng 

giải thích, diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có nêu câu hỏi và trả lời được các câu hỏi tương tự hoặc gần vớ các ví dụ đã được học trên 

lớp. Điều đó có thể được thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác (từ các ngôn từ sang số liệu....), bằng cách giải thích được tài liệu (giải 

thích hoặc tóm tắ), mô tả theo ngôn từ của cá nhân. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết. Những động từ thường dùng : Giải thích, diễn 

giải, phác thảo, thảo luận, phân biệt, dự đoán, khẳng định lại, so sánh, mô tả... 

- Vận dụng: Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt 

qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự hoặc gần giống như tình huống đã gặp trên lớp. 

Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp, khái niệm đã học vào xử lí các vấn đề trong học tập, trong đời sống thường ngày. Hành vi ở 

mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết và thông hiểu. Những động từ thường dùng: Giải quyết, thể hiện, sử dụng, làm rõ, xây dựng, hoàn thiện,xem xét, 

làm sáng tỏ... 

- Vận dụng cao: Mức 4 là vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc sắp xếp cấu trúc lại các bộ phận để hình thành một 

tổng thể mới. Học sinh có khả năng vận dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc, chưa từng được học hoặc trải nghiệm 

trước đây. Điều đó có thể bao gồm việc tạo ra một chủ đề hoặc bài phát biểu, một kế hoạch hành động, hoặc một sơ đồ mạng lưới các quan hệ trừu tượng (sơ 

đồ để phân lớp thông tin). Hành vi ở mức độ này cao hơn so với các mức độ hiểu, biết, vận dụng thông thường. Nó nhấn mạnh các yếu tố linh hoạt, sáng tạo, 

đặc biệt tập trung vào việc hình thành các mô hình hoặc cấu trúc mới. Những động từ thường dùng: Tạo ra, phát hiện ra, soạn thảo, dự báo, lập kế hoạch, xây 

dựng, thiết kế, tưởng tượng, đề xuất, định hình.... 


