MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 12 HỌC VÀ LÀM TỐT BÀI
THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ
Nguyễn Thị Thiên Ân
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1 Lí do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã và đang đẩy mạnh
công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, nhằm đáp ứng với nhu cầu của xã
hội hiện đại. Và những năm vừa qua, Bộ cũng đã chỉ đạo quyết liệt cần phải nhanh
chóng chuyển đổi trong toàn bộ hệ thống giáo dục, chuyển từ cách dạy truyền thống
sang phương pháp mới theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, phát huy khả
năng sáng tạo, tự học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý
luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục
xã hội để đào tạo ra nhưng công dân phát triển đầy đủ: trí- thể -mĩ cho xã hội
Vào ngày 28 tháng 9 năm 2016, Bộ GD&ĐT đã chính thức chốt phương án thi
THPT quốc gia năm 2017. Kì thi THPT sắp tới được quy định cụ thể: các bài Toán,
Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm
khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài
thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh được chấm
bằng phần mềm máy tính.
Chuyển đổi sang hình thức thi trắc nghiệm đối với hầu hết tất cả các môn học
trong kì thi THPT Quốc Gia 2017 cũng nằm trong việc đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục. Việc thi trắc nghiệm khách quan đối với một số môn như: Lí, Hóa, Anh,
Sinh… nó không phải là vấn đề mới vì đã áp dụng hình thức này trong các kì thi tốt
nghiệp THPT 12 và các kì thi Đại học, Cao đẳng từ năm 2006. Nên học sinh thi các
môn: Lí, Hóa, Anh, Sinh… đã được tiếp xúc và làm quen với cách học và cách thi theo
hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Nhưng đối với môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục
công dân, đây thực sự là một cách mạng. Một hình thức hết sức mới mẻ vì các em học
sinh lớp 12 năm học 2016- 2017 chưa có tâm thế chuẩn bị cho hình thức thi trắc
nghiệm khách quan. Các em học sinh học các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công
dân từ trước đến nay đã quen với cách học và cách thi tự luận nên khi chuyển sang
hình thức trắc nghiệm khách quan sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều học sinh cảm
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thấy bỡ ngỡ. Các em không biết thay đổi cách học như thế nào cho phù hợp, không
biết phải học như thế nào để không bị quá tải nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ kiến thức và
chọn được đáp án chính xác. Bởi vì với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, kiến
thức sẽ rất rộng, dàn trải khắp hết chương trình. Trong khi hình thức thi trắc nghiệm
khách quan, đối với các môn khoa học xã hội năm nay lại là năm đầu tiên. Tài liệu,
sách hướng dẫn ôn luyện, hệ thống ngân hàng câu hỏi, các đề thi mẫu hầu như chưa có
hoặc có rất ít.
Trong quá trình giảng dạy và tiếp túc với các em học sinh lớp 12, bản thân tôi
đã nhận thấy được những khó khăn, vướng mắc của các em học sinh trong việc đổi
mới cách học và ôn luyện môn Sử theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Nhằm
giúp các em giảm bớt những khó khăn trong quá trình học tập và ôn luyện môn Lịch
sử, và cũng nhằm chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT quốc gia 2017 sắp tới. Trong quá
trình giảng dạy và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tôi có đúc kết được
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH 12 HỌC VÀ LÀM TỐT BÀI THI
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu, đúc kết một số biện pháp giúp học sinh 12 làm tốt bài thi
trắc nghiệm khách quan, bản thân suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp giúp học sinh
có cách học phù hợp hơn, hiểu rỏ hơn về phương pháp thi trắc nghiệm khách quan
nhiều lựa chọn, chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT quốc gia 2017. Và trong quá trình
tìm tòi những biện pháp giúp học sinh học tốt và làm tốt bài thi THPT Quốc Gia thì
bản thân cũng tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá cho phù
hợp với xu thế giáo dục hiện nay
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu chủ yếu được thực hiện đối với các học sinh khối lớp 12 năm
học 2016- 2017 của trường THPT Ngã Năm.
Thời gian tiến hành nghiên cứu là trong học kì 1 năm học 2016-2017
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận sử học Mác- Lênin, đề tài được thực hiện dựa trên
phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích
tổng kết kinh nghiệm
1.5 Tính mới của đề tài
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Đề tài được thực hiện sau khi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chốt phương án thi
THPT quốc gia năm học 2016-2017. Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu của việc đổi
mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển
năng lực học sinh. Giúp cho giáo viên và học sinh hiểu rỏ hơn về hình thức thi trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Từ đó định hướng tổ chức các phương pháp dạy
và học thích hợp. Rèn luyện những kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan. Với
mong muốn chuẩn bị thất tốt và cải thiện điểm số môn Lịch sử trong kì thi THPT
quốc gia 2017 sắp tới.
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PHẦN 2: NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận
2.1.1 Khái niệm:
“Trắc nghiệm” trong Tiếng Anh có nghĩa là “ test” nghĩa là kiểm tra. “ Khách
quan” trong tiếng Anh viết là “objective” .
Còn theo nghĩa chữ Hán, "trắc" có nghĩa là "đo lường", "nghiệm" là "suy xét",
"chứng thực". “ Khách quan” là “không phụ thuộc vào yếu tố chủ quan”
Như vậy trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử, là phương pháp nhằm để
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
khách quan mà nội dung nói về vần đề lịch sử. Gọi là khách quan vì cách chấm và
điểm số không phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người chấm.
2.1.2 Tầm quan trọng của việc đổi mới theo hình thức thi trắc nghiệm
khách quan
Các phương pháp đánh giá kết quả học tập rất đa dạng, mọi phương pháp đều
có những ưu điểm, nhược điểm của nó, không có phương pháp nào là hoàn mỹ với mọi
mục tiêu giáo dục. Nhưng đứng ở góc độ nghiên cứu nội dung này. Tôi nhận thấy rằng
đây là một phương pháp hết sức mới mẻ nhưng nó lại đánh giá tương đối chính xác và
khách quan kết quả của học sinh. Sau đây tôi xin đưa ra một số ưu điểm của việc kiểm
tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan:
Thứ nhất, khảo sát được số lượng lớn thí sinh, đối với những kì thi nhưng
THPT quốc gia, các kì thi tuyển vào Đại học, Cao đẳng số lượng thí sinh tham dự rất
đông, với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan thì việc chấm bài cũng dễ dàng hơn,
nhanh chóng hơn.
Thứ hai, câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án rỏ ràng chính xác. Ngay cả
người không có chuyên môn nếu có đáp án sẵn vẫn chấm được. Và đặc biệt là có thể
ứng dụng kĩ thuật vào việc chấm bài- chấm bằng máy. Tránh được những nhược điểm
của một bài thi tự luận là có trình trạng cùng một người chấm nhưng chấm thời điểm
khác nhau thì điểm số cũng khác nhau( phụ thuộc vào tâm trạng, tình cảm, thời tiết,
quan hệ….)
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Thứ ba, hạn chế được tình trạng học tủ của học sinh. Bởi trong một bài thi có
rất nhiều câu hỏi, và trong cùng một nội dung có thể thiết kế được rất nhiều câu hỏi và
cách hỏi cách nhau. Nội dung kiến thức sẽ rộng, bao quát nên không có chuyện học
sinh sẽ tủ một phần kiến thức nào đó như thi tự luận
Thứ tư, giúp phân hóa được học sinh. Bởi vì đối với những câu hỏi vận dụng,
yêu cầu học sinh không chỉ thuộc bài, hiểu bài mà còn phải biết phân tích, biết liên kết,
sâu chuổi và hệ thống kiến thức mới chọn ra đáp án đúng.
Nói như thế không có nghĩa, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan là
phương pháp tối ưu. Như đã nói ở trên, phương pháp nào cũng có những ưu nhược
điểm nhất định. Nên hình thức thi trắc nghiệm khách quan nó vẫn có những hạn chế
nhất định của nó. Chúng ta phải tìm hiểu và lựa chọn cách học phù hợp để rèn luyện kĩ
năng làm bài theo hướng thi trắc nghiệm khách quan. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục và chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2017.
2.2. Thực trạng học sinh học Lịch sử trong những năm vừa qua và thực
trạng việc đổi mới đánh giá kết quả học tập, thi cử theo hình thức trắc nghiệm
khách quan
2.2.1. Thực trạng học sinh học Lịch sử trong những năm vừa qua
Những năm qua chất lượng dạy và học lịch sử ở các trường phổ thông chưa đáp
ứng được yêu cầu đặt ra. Đa số học sinh chưa yêu thích môn Lịch sử, tình trạng học
sinh không nắm vững sự kiện lịch sử cơ bản hay nhớ nhầm sự kiện là điều dễ thấy. Tỉ
lệ thi bộ môn Lịch sử của xã hội và ở trường chúng ta trong mấy năm gần đây còn
thấp, tâm lí chung của các em học sinh là “ngại” và “sợ” môn Sử. Vì theo các em, môn
Sử vừa khô khan, khó học, quá nhiều sự kiện, ngày tháng, rất dễ nhầm lẫn. Khó có thể
học và nhớ hết.
2.2.2 Thực trạng của việc đổi mới đánh giá kết quả học tập, thi cử theo
hình thức trắc nghiệm khách quan
2.2.2.1. Đối với giáo viên
Việc ra đề kiểm tra có đủ các bước theo quy trình biên soạn đề kiểm tra chưa
thật sự đảm bảo. Đôi khi giáo viên chưa chú trọng đến việc biên soạn đề theo hướng
khám phá và phát triển năng lực cho học sinh.
Chưa biên soạn kịp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, từng chương
cho học sinh thực hành sau mỗi bài, mỗi chương. Kinh nghiệm trong việc biên soạn
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đề, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm còn ít, thiếu sách tham khảo nên chưa soạn được
những bộ đề chất lượng và những câu hỏi mang tính phân hóa cao
2.2.2.2 Đối với học sinh
Để tìm hiểu thực trạng của việc đánh giá kết quả học tập, thi cử của học sinh
theo hình thức trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử, tôi có khảo sát 112 em học sinh
lớp 12 của 3 lớp 12C1, 12C2, 12C3 ở trường THPT Ngã Năm, sau khi Bộ Giáo Dục
chốt phương án thi trong kì thi THPT quốc gia 2016-2017 hồi tháng 9 năm 2016. Tôi
có khảo sát 2 vấn đề sau:
Thứ nhất, mức độ hiểu biết phương pháp trắc nghiệm khách quan trong môn
Lịch sử: qua kết quả điều tra cho thấy, mặc dù từ trước tới nay các em học sinh 12,
chưa được thi môn Lịch sử với hình thức câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Nhưng qua
đề mẫu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và thông qua các môn học khác như: Anh, Toán
, Lí, Hóa… đã em học sinh cũng đã biết được về hình thức thi trắc nghiệm khách quan.
Nên tỉ lệ học sinh hoàn toàn không biết về hình thức thi trắc nghiệm khách quan là
0%. 80% các em học sinh chỉ dừng lại ở mức độ biết nhưng chưa hiểu rỏ về hình thức
thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử ( phụ lục 1)
Thứ hai, mức độ cần thiết sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong
đánh giá kết quả học tập và thi cử môn Lịch Sử: qua khảo sát có 18% học sinh cho
rằng không cần thiết phải thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 45% học sinh có
ý kiến, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan hay hình thức tự luận cũng như
nhau, các em chưa nhận thức được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết là phải thay
đổi hình thức kiểm tra, đánh giá, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Khoảng
18% số lượng học sinh cho rằng thi trắc nghiệm khách quan là điều cần thiết. Còn lại
khoảng 19% học sinh cho rằng rất cần thiết và nên tổ chức kiểm tra đánh giá, thi theo
hình thức trắc nghiệm khách quan ( phụ lục 2)
Như vậy ta có thể thấy rằng phần đông học sinh chưa ý thức được sự cần thiết
cần phải đổi mới kiểm tra, đánh giá và thi cử theo hình thức thi trắc nghiệm khách
quan. Thực trạng trên cũng dễ hiểu, vì các em chưa được tiếp xúc và làm quen với
hình thức thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử. Chưa biết được những ưu
điểm của hình thức thi trắc nghiệm khách quan như thế nào. Bên cạnh đó có nhiều học
sinh lại cho rằng, thi trắc nghiệm khách quan có đáp án sẵn nên không cần học bài
cũng khoanh được, các em còn trông chờ vào yếu tố “hên xui” khi làm bài. Chính vì
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nhận thức chưa đúng nên các em ỷ lại. Và nguyên nhân tiếp theo là nhiều học sinh
hiện nay chưa tích cực chủ động, ý thức tự học của một bộ phận học sinh rất thấp.
Điều này làm cho chất lượng dạy và học bị giảm sút.
2.3. Một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng rèn
luyện kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan
2.3.1 Đối với giáo viên
2.3.1.1 Đổi mới phương pháp dạy học
Trong quá trình giảng dạy các khối lớp 12, ở học kì 1 năm học 2016-2017, tôi
có nghiên cứu và điều chỉnh một số phương pháp dạy để hướng các em học sinh học
và thi theo hình thức trắc nghiệm như sau:
Theo thông tin của Bộ giáo dục, phần lớn kiến thức của đề thi THPT quốc gia
2017 sẽ lấy từ sách giáo khoa, nên giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thật kĩ sách giáo
khoa, khai thác thông tin từ sách giáo khoa. Đồng thời hướng dẫn học sinh tìm hiểu
thêm các tài liệu chính thống để các em chủ động tích lũy kiến thức
Theo xu thế ra đề của Bộ hiện nay, Bộ chú trọng những vấn đề mang tính thực
tiễn. Nên giáo viên không chỉ dựa vào sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng, mà
cần phải tìm tài liệu mở rộng, và cập nhật các thông tin xã hội liên quan để bổ sung
cho học sinh.
Giảm bớt phần thuyết giảng của giáo viên, tăng cường hoạt động của học sinh.
Cung cấp thông tin qua hình ảnh, âm thanh, sơ đồ, lược đồ, các đoạn clip tư liệu ngắn
tái hiện lịch sử. Đẩy mạnh các hoạt động dạy học theo kiểu giải quyết vấn đề, giao
nhiệm vụ về nhà hoặc hướng dẫn các em làm việc nhóm, chủ động tiếp thu kiến thức
Soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, theo từng bài, từng chương.
Câu hỏi phải đảm bảo theo 4 cấp độ nhận thức: hiểu, biết, vận dụng, vận dụng cao, để
học sinh biết được khả năng nhận thức của mình. Từ đó biết cố gắng phấn đấu hơn.
Bên cạnh đó nó giúp giáo viên phân loại được học sinh và có biện pháp dạy phù hợp
cho các đối tượng học sinh
Đẩy mạnh ôn tập từng bài, từng chương. Đối với những em học lực trung bình,
giáo viên yêu cầu các em phải nắm được những “kiến thức nền” để giải quyết được
những câu hỏi ở mức độ: biết, hiểu. Để các em có sức học trung bình cũng có thể đạt
điểm trung bình.
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Thu thập các đề thi mẫu của Bộ đề ra, hoặc dựa trên cấu trúc đề thi minh họa
của Bộ giáo viên soạn một số bộ đề cho học sinh kiểm tra hoặc thi thử, cho học sinh
rèn luyện kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan.
2.3.1.2 Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá
* Kiểm tra kiến thức và củng cố bài học bằng cách thiết kế các câu hỏi trắc
nghiệm khách quan.
Nếu giáo viên có sự đầu tư chuẩn bị, thiết kế tốt các câu hỏi. Thì tôi cho rằng,
đây là bước được học sinh yêu thích, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh nhất
trong một tiết học. Với hình thức này, chỉ trong một thời gian ngắn khoảng 5 phút.
Giáo viên có thể đưa ra nhiều câu hỏi. Nội dung kiến thức có thể sẽ bao quát toàn bài
và cũng giúp giáo viên kiểm tra được việc tiếp thu kiến thức của nhiều học sinh trong
lớp học
* Giáo viên cho học sinh giải trò chơi ô chữ
Giáo viên thiết kế trò chơi giải ô chữ giúp học sinh củng cố, hệ thống lại kiến
thức. Các phần mềm trò chơi sẽ hổ trợ âm thanh, hình ảnh sống động, thu hút sự chú ý
của học sinh, tạo hứng thú trong học tập và hạn chế phần thuyết giảng của giáo viên
trong các giờ ôn tập.
* Kiểm tra thường xuyên và định kì bằng hình thức trắc nghiệm khách quan
Tăng cường kiểm tra thường xuyên và định kì bằng hình thức trắc nghiệm
khách quan nhiều lựa chọn, không chỉ cho khối lớp 12 mà cho cả học sinh khối lớp
10, 11 làm quen nhằm rèn luyện kĩ năng làm bài. Khi ra đề thì soạn nhiều đề và trộn
thành nhiều mã đề khác nhau. Hạn chế trao đổi trong kiểm tra, thi cử, nhằm hình thành
năng lực tự học, tự lực cánh sinh trong kiểm tra.
* Kiểm tra nhanh kiến thức bằng các câu hỏi gợi mở
Giáo viên có thể kiểm tra kiến thức bằng cách, đặt những câu hỏi gợi mở ngắn
gọn, để kiểm tra nhanh kiến thức của học sinh
Ví dụ như khi kiểm tra kiến thức phần: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Giáo viên đặt những câu hỏi ngắn gọn sau: Hội VNCMTN được thành lập ở đâu, thời
gian, người sáng lập ? Tổ chức cơ sở hạt nhân đầu tiên của Hội ? Mục đích thành lập
? Từ năm 2925-1928 Hội có những hoạt động nào? Tác dụng của phong trào “ vô sản
hóa”? . Với những câu hỏi ngắn gọn trên thì giáo viên có thể khái quát được hết
những kiến thức trọng tâm của phần cần kiểm tra. Học sinh chỉ cần nhớ những ý
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chính, không cần phải học thuộc từng câu từng chữ, sẽ giảm bớt được tình trạng “
ngán Sử” vì dài lê thê. Và theo cách này cũng rèn luyện các em theo hình thức thi trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
2.3.2 Đối với học sinh
Các em cần có kế hoạch học tập ngay từ đầu năm. Nhiều học sinh có tâm lí đợi
đến gần thi thì mới bắt đầu học, khi đó thì hiệu quả sẽ rất thấp. Vì lúc này thời gian
hạn chế các em sẽ “học gấp, học vội’’ khó có thể học hết chương trình, dễ nhớ nhầm,
nhớ sai. Hơn nữa, nếu các em có học hết thì cũng sẽ nhanh quên. Nếu học ngay từ đầu,
với phương châm “ mưa dầm thấm đất” thì các em sẽ trang bị đầy đủ kiến thức cho
mình, tự tin hơn, vững vàng hơn trong thi cử.
Tiếp theo các em nên học theo đề cương, chủ đề, chủ điểm để các em có thể dễ
dàng bao quát, hệ thống hóa kiến thức từng chương, từng bài. Và các em sẽ tránh được
tình trạng nhớ nhằm những sự kiện, thời gian.
Ví dụ 1: Giai đoạn 1919- 1945 có những nội dung chính sau:
+ Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925
+ Phong trào dân tộc dân chủ 1925- 1930
+ Phong trào cách mạng 1930- 1935
+ Phong trào dân chủ 1936- 1939
+ Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1939- 1945
Ví dụ 2. Đối với từng bài các em nên nắm chắc các nội dung chính. Trong bài
“Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925- 1930” có nhưng nội dung sau:
* Sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cách mạng :
+ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:( hoàn cảnh ra đời, hoạt động, vai trò)
+ Tân Việt Cách mạng đảng: ( hoàn cảnh ra đời, hoạt động, vai trò)
+ Việt Nam Quốc dân đảng: ( hoàn cảnh ra đời, hoạt động, vai trò)
* Đảng cộng sản Việt Nam ra đời:
+ Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản
+ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Ý nghĩa của sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Trên lớp các em cần chú ý nghe giảng và ôn bài ngay sau đó. Nghe giảng giúp
các em không chỉ “biết Sử” mà còn “hiểu Sử”. Sau mỗi bài học trên lớp, thì về nhà,
các em cần ôn tập ngay. Các em cần tích cực hoạt động, phát biểu trong mỗi giờ học,
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Để phát biểu ý kiến của mình thì các em đã tư duy và qua việc trình bày ý kiến của
mình các em được tập diễn đạt ý kiến của mình, mỗi lần nói là mỗi lần nhớ.
Các em nên học và ôn tập bằng việc vẽ sơ đồ tư duy . Đây là một cách học rất
hiệu quả, giúp các em học nhanh, khắc sâu kiến thức. Ví dụ: Để khái quát tình hình xã
hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ta có thể vẽ sơ đồ sau:
Sự phân hóa xã hội Việt Nam sau
chiến tranh thế giới thứ nhất

Các giai cấp mới

Các giai cấp cũ

Địa chủ

Đại
địa
chủ

Nông
dân

Tư sản

Công
nhân

ĐC
vừa và
nhỏ

Tiểu tư
sản

Mại

Dân

bản

tộc

Các em có thể vận dụng những “mẹo nhỏ” để dễ nhớ và nhớ lâu. Ví dụ như khi
học về các chiến dịch thì bao giờ cũng có 4 phần: hoàn cảnh, diễn biến và kết quả, ý
nghĩa. Trong quá trình học bài, những số liệu, ngày tháng có thể ngẫu nhiên trùng với
những con số hay ngày tháng ấn tượng với các em. Hãy gắn những nhân vật, sự kiện
lịch sử đó với những nhân vật, ngày tháng ấn tượng với mình. Khi đó, sẽ tạo nên dấu
ấn giúp các em nhớ lâu hơn
Biện pháp tiếp theo là các em nên “làm quen” với đề thi. Càng giải nhiều đề
càng rút được kinh nghiệm và kĩ năng làm bài. Không thụ động chờ đề của giáo viên,
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học sinh có thể tự theo dõi cập nhật những đề mẫu của Bộ, các đề thi thử của các
trường THPT được đăng tải trên mạng về làm. Thực hiện điều này, sẽ giúp các em
nhận ra cấu trúc một đề thi như thế nào để có hướng ôn tập hiệu quả. Và các em sẽ biết
được khả năng học tập của mình đến đâu để có hướng điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
2.3.3 Một số kĩ thuật giúp học sinh làm tốt bài thi trắc nghiệm khách quan
môn Lịch sử
Với mục đích nâng cao hiệu quả môn Lịch sử của học sinh trong kì thi THPT
quốc gia sắp tới, trong quá trình giảng dạy và biên soạn ngân hàng đề, tôi thấy có một
số kĩ thuật sau để giúp học sinh làm tốt hơn bài thi trắc nghiệm khách quan:
Trước tiên khi nhận được đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm học sinh phải đọc
kĩ yêu cầu, làm đúng theo yêu cầu và hướng dẫn để tránh những thiếu sót hay sai lầm
không đáng
Thứ nhất, học sinh nên đọc sơ qua tất cả các câu hỏi, câu nào dễ, biết được đáp
án chính xác thì làm trước câu đó. Không dừng lại quá lâu ở một câu nào, tránh tình
trạng mất nhiều thời gian ở một câu hỏi khó mà mất cơ hội lấy điểm ở những câu hỏi
khác. Vì trong thi trắc nghiệm khách quan các câu hỏi dễ và khó có số điểm bằng
nhau.
Thứ hai, học sinh cần xác định đúng “từ khóa” của câu hỏi. Tìm được “từ khóa”
sẽ giúp học sinh định hướng câu hỏi đang hỏi đến vấn đề gì và đáp án sẽ liên quan đến
“từ khóa đó”. Tìm đúng “từ khóa” sẽ giúp các em tìm ra đáp án nhanh nhất và tránh
được tình trạng nhầm lẫn
Ví dụ: Từ ngày 23- 9- 1945 đến trước ngày 6-3-1946 Đảng, Chính phủ và Chủ
tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì đối với Pháp và Tưởng?
A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.
B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng
C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.
D. Gây chia rẽ giữa Pháp và Tưởng
Đáp án đúng là đáp án A.
Cụm “từ khóa” trong câu hỏi này là “từ ngày 23- 9- 1945 đến trước ngày 63-1946”
Thứ ba, học sinh có thể tự đưa ra câu trả lời trước. Vì đối với những câu hỏi có
4 đáp án gần giống nhau, sẽ dễ làm học sinh rối, nếu như kiến thức không chắc. Nên
11

khi đọc câu hỏi xong học sinh có thể tự đưa ra đáp án của mình, sau đó coi phần đáp
án xem có câu nào giống với câu trả lời của mình không.
Ví dụ: Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh
niên, truyền bá vào Việt Nam?
A. Lí luận đấu tranh giai cấp
B. Lí luận Mác Lê nin
C. Lí luận cách mạng vô sản
D. Lí luận giải phóng dân tôc
Đáp án đúng: D
Thứ tư, khi không tìm được đáp án đúng, hãy thử loại trừ những phương án học
sinh biết nó là không đúng. Nó giúp thu hẹp được phạm vi lựa chọn và khi không còn
khả năng loại trừ thì hãy dùng cách phỏng đoán, khi đó xác xuất đúng cũng cao hơn.
Hoặc trong trường hợp phân vân, không biết chọn phương án nào. Hãy lựa chọn đáp
án đầu tiên mà các em nghĩ đến nếu như không tìm được câu trả lời chắc chắn khác
Ví dụ: Quân Trung Hoa Dân Quốc vào nước ta nhằm mục đích gì?
A. Giải giáp khí giới quân Nhật theo sự thỏa thuận của hội nghị Ianta
B. Giúp đỡ chính quyền non trẻ của ta
C. Âm mưu cùng tay sai chống phá chính quyền cách mạng của ta
D. Bắt tay với Pháp gây khó khăn cho chính quyền cách mạng nước ta
Đáp án đúng : C
Thứ năm, thi trắc nghiệm tuyệt đối không được bỏ một câu nào. Vì khi không
biết học sinh hãy cứ chọn một phương án ngẫu nhiên, vẫn còn có yếu tố “hên xui”,
nếu mai mắn đúng vẫn có điểm, còn nếu sai cũng không bị trừ điểm. Hoặc hãy tìm
những câu trả lời có sử dụng ngôn từ quen thuộc mà học sinh đã từng được tiếp xúc
hay đọc được trong các tài liệu.
Thứ sáu, phải làm chủ và phân bố thời gian làm bài hợp lý. Tranh thủ dành một
ít thời gian để rà soát lại xem có bỏ sót câu nào không, hoặc trong quá trình tô có bị tô
nhầm đáp án không. Hãy cẩn thận xem lại một lần nữa trước khi nộp bài.
2.4 Kết quả
Sau khi thay đổi một số phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá
cũng như hướng dẫn 38 học sinh 12 C3 một số kĩ thuật làm bài thi trắc nghiệm khách
quan. Kết quả có sự chuyển biến tích cực như sau:
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Bảng 1. Phổ điểm kiểm tra, trước khi thay đổi phương pháp dạy học và hướng
dẫn một số kĩ thuật làm bài thi trắc nghiệm khách quan:
Điểm

10đ- 8đ

7,5 đ- 6,5đ

6đ- 5đ

4,5đ- 3đ

2,5 đ- 0đ

Số lượng

6

16

14

2

0

Tỉ lệ

16%

42%

37%

5%

0%

Bảng 2. Phổ điểm kiểm tra, sau khi thay đổi phương pháp dạy học và hướng
dẫn một số kĩ thuật làm bài thi trắc nghiệm khách quan:
Điểm

10đ- 8đ

7,5 đ- 6,5đ

6đ- 5đ

4,5đ- 3đ

2,5 đ- 0đ

Số lượng

22

12

4

0

0

Tỉ lệ

58%

32%

10%

0%

0%

Bảng 3. Bảng đối chiếu trước và sau
Lớp

Nội dung 10đ- 8đ 7,5 đ- 6,5đ

6đ- 5đ

4,5đ- 3đ 2,5 đ- 0đ

12C2

Trước

16%

42%

37 %

5%

0%

Sau

58%

32%

10%

0%

0%

Qua bảng trên cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực giữa trước và sau khi thay
đổi phương pháp dạy và hướng dẫn 1 số kĩ thuật làm bài thi trắc nghiệm. Kết quả số
lượng những học sinh đạt từ 8 điểm- 10 điểm tăng từ 16% lên 58%. Và quan trọng hơn
là tỉ lệ học sinh dưới điểm trung bình đã giảm đáng kể (từ 5% giảm xuống 0%.)
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
3.1 Kết luận chung
Như vậy thông qua việc tìm ra những biện pháp, kĩ thuật giúp học sinh học và
làm tốt hơn bài thi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử. Giáo viên cũng chủ động tìm
tòi và thay đổi phương pháp dạy học để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, theo hướng
phát huy năng lực học sinh. Biết được quy trình soạn một đề kiểm tra theo hướng phát
huy năng lực người học. Với những biện pháp trên thì kết quả điểm số môn Lịch sử ở
học kì 1 năm học 2016- 2017 được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trên đây chỉ là kết
quả bước đầu, và tiến hành trong một thời gian ngắn và còn mang nhiều tính chủ quan.
Để có kết quả lâu dài và bền vững thì còn phụ thuộc vào yếu tố, quan trọng nhất vẫn là
ý thức, tinh thần tự học của học sinh.
Trong quá trình thực hiện tôi cũng nhận thấy còn có nhiều khó khăn, vì đây là
năm đầu tiên áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử,
nguồn tài liệu tham khảo chưa có nhiều. Giáo viên chưa có kinh nghiệm, chưa được
tập huấn nhiều về kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra. Nên khi soạn ngân hàng câu hỏi cho
học sinh ôn tập thì chất lượng các câu hỏi chưa cao, chưa thiết kế được nhiều câu hỏi
mang tính phân hóa học sinh. Thêm nữa, đặc trưng của tổ có một mình dạy bộ môn,
nên gặp khó khăn trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và một mình
dạy nhiều khối lớp, nên thời gian dành cho việc tự học bị hạn chế.
Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, học sinh không chỉ nắm kiến thức cơ
bản, mà cần đọc kĩ sách giáo khoa, hiểu bài, biết liên hệ thực tế, kết nối các sự kiện,
suy luận phân tích rồi lựa chọn đáp án. Nhưng vẫn còn một lượng không nhỏ học sinh
chưa có ý thức tự học. Đa phần học sinh còn yếu kỉ năng phân tích, tổng hợp. Nên cả
giáo viên và học sinh cần phải có những định hướng và nhận thức mới nhằm nâng cao
hiệu quả của quá trình dạy và học.
Giáo viên tổ chức cho học sinh nghiêm túc ôn tập, cho nhiều dạng câu hỏi khác
nhau, sưu tầm đề mẫu cho học sinh giải, hướng dẫn học sinh cụ thể những kĩ thuật khi
làm bài trắc nghiệm khách quan. Học sinh cố gắng phấn đấu học tập, luyện khả năng
tư duy, liên hệ, phân tích, tổng hợp. Tự mình sưu tầm và giải nhiều đề mẫu để rèn
luyện kĩ năng làm bài, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để có thể đạt được kết
quả trong kì thi sắp tới.
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3.2 Khuyến nghị
Để nâng cao hiệu quả học tập, Ban Giám Hiệu nhà trường kết hợp Ban đại diện
Phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác vận động, giáo dục
tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức học tập của học sinh.
Hiện nay ở trường nguồn sách khoa, sách tham khảo, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ
chưa có. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho giáo viên làm đồ dùng dạy
học, phục vụ việc giảng dạy.
Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn
chuyên môn để được học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn.
***
Trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân tôi, với năng lực có hạn và thời
gian giảng dạy khối 12 còn ít. Nhất là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng
dẫn ôn thi theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Nên chắc chắn những biện pháp,
kĩ thuật nêu ra ở trên sẽ còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp
của quý thầy cô để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn.
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Phụ lục 1
Bảng 1: Mức độ hiểu biết phương pháp trắc nghiệm khách quan trong
môn Lịch sử:
STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

TỈ LỆ

1

Hoàn toàn chưa biết

0

0%

2

Biết nhưng chưa rỏ

90

80%

3

Biết rỏ ràng về các hình thức trắc nghiệm

22

20%

Phụ lục 2
Bảng 2: Mức độ cần thiết sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan
trong đánh giá kết quả học tập và thi cử môn Lịch sử:

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

TỈ LỆ

1

Không cần thiết

20

18%

2

Bình thường

50

45%

3

Cần thiết

20

18%

4

Rất cần thiết

22

19%
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây
dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá
2. Kỷ yếu hội nghị chuyên đề: dạy và học môn Lịch sử theo định hướng trắc nghiệm
khách quan
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