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Chi tiết Thang Điểm cho Trường Trung học Cơ sở 
Mức độ 
Nắm 
vững 

Thang 
Điểm 

Điểm 
Dạng 
Chữ 
Cái 

Phần 
trăm 

Mô tả của Giáo viên về 
Kết quả 

Ý kiến của Học 
sinh về Kết quả 

Trên 
Tiêu 
chuẩn 

(Nâng cao - 
Cao) 

3,50-4,00 A 90-100 Ngoài Kết Quả Cấp Độ Nâng 
Cao-Thấp, các suy luận và ứng 
dụng chuyên sâu vượt xa 
những gì được dạy. 

Tôi biết (có thể làm) đủ tốt để 
tạo các kết nối hoạt đo ̣ ng được 
và tôi đúng về các kết nối đó. 

Trên 
Tiêu 
chuẩn 

(Nâng cao - 
Thấp) 

3,30-3,49 B+ 87-89 Ngoài hoạt động cấp độ 
Thành Thạo-Cáp Cao, thành 
công một phần trong các suy 
luận và ứng dụng vượt xa 
những gì 
Đã được dạy. 

Tôi biết (và có thể làm) đủ tốt 
để tạo các kết nối không được 
dạy nhưng tôi không phải lúc 
nào cũng đúng về 
những kết nối đó. 

Đạt Tiêu 
chuẩn 

(Thành 
thạo - Cao) 

2,50-3,29 B 80-86 Không có lỗi hoặc thiếu sót 
lớn nào liên quan đến bất kỳ 
thông tin và/hoặc quy trình 
nào 
đơn giản hoa ̣ c phức tạp) đã 
được dạy rõ ràng. 

Tôi biết (có thể làm) mọi thứ 
đã được dạy (các phần dễ và 
phần khó hơn) mà không 
phạm các sai lầm. 

Đạt Tiêu 
chuẩn 

(Thành 
thạo - 
Thấp) 

2,30-2,49 C+ 77-79 Không có lỗi hoặc thiếu sót 
lớn nào liên quan đến các chi 
tiết và các quy trình đơn 
giản hơn và một phần kiến 
thức 
đến các ý tưởng và quy trình 
phức tạp hơn. 

Tôi biết (có thể làm) tất cả 
những phần dễ, và một số 
(nhưng không phải tất cả) 
những phần khó hơn. 

Tiêu chuẩn 
Tiếp cận 

(Cơ bản-Cao) 

1,50-2,29 C 70-76 Không có lỗi hoặc thiếu sót 
lớn liên quan đến các chi tiết 
và quy trình đơn giản hơn, 
nhưng các lỗi và thiếu sót 
lớn liên quan 
Các ý tưởng và những quy 
trình phức tạp hơn. 

Tôi biết (có thể làm) tất cả 
những phần dễ, nhưng tôi 
không biết (không thể làm) 
những phần khó hơn. 

Tiêu chuẩn 
Tiếp cận 

(Cơ bản-Thấp) 

1,30-1,49 D+ 67-69 Một phần kiến thức về các 
chi tiết và quy trình đơn giản 
hơn, nhưng các lỗi hoặc thiếu 
sót lớn liên quan đến 
các ý tưởng và những quy trình 
phức tạp hơn. 

Tôi biết (và có thể làm) một số 
phần dễ hơn, nhưng tôi mắc 
một số lỗi. 

Bắt đầu 

(Dưới Cơ 
bản-Cao) 

0,50-1,29 D 60-66 Với sự giúp đỡ, một phần 
hiểu biết về một số chi tiết 
và quy trình đơn giản hơn và 
một số các ý tưởng và các quy 
trình phức tạp hơn. 

Với sự giúp đỡ, tôi biết (có thể 
làm) một số phần khó hơn và 
một số phần dễ hơn. 

Dưới Mức Rõ 

(Dưới Cơ 
bản- Thấp) 

0,00-0,49 F 01-59 Với sự giúp đỡ, một phần 
hiểu biết về một số chi tiết 
và quy trình đơn giản hơn 
nhưng không phải 
các ý tưởng và các quy trình 
phức tạp hơn. 

Với sự giúp đỡ, tôi biết (có thể 
làm) một số phần dễ hơn 
nhưng không phải là phần khó 
hơn. 




