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              Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh  

Kỳ Thi Keystone Của Tiểu Bang Pennsylvania 

Kỳ Thi Keystone là gì? 

Kỳ Thi Keystone là các kỳ thi tiêu chuẩn cuối khóa, được thiết kế để đánh giá mức độ thông thạo về 

các môn học Đại Số I, Văn Học và Sinh Vật. Chúng là trung tâm của vài con đường trong các Quy 

Định Tốt Nghiệp Trung Học Trên Toàn Tiểu Bang Pennsylvania. 

 

Khi nào thì con tôi sẽ thi Keystone? 

Kỳ thi Keystone được các trường của Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) tổ chức trong suốt mùa đông 

(tháng Giêng) và trong suốt mùa xuân (tháng Năm). Những học sinh lần đầu tiên thi Keystone 

thường là thi vào kỳ thi mùa xuân khi chúng gần hoàn tất (các) lớp học Đại Số 1, Anh Văn 2 và / 

hoặc Sinh Vật. Kỳ thi mùa đông thường được dành riêng cho học sinh nào thi lại Keystone nếu 

chúng không đạt điểm thành thạo trong lần thử đầu tiên. Học sinh cũng có thể thi lại Keystone trong 

kỳ thi mùa xuân. Bạn có thể tìm thấy lịch thi của các kỳ thi Keystone tại đây. Bạn cũng nên tham 

khảo Lịch Thi của SDP  cũng như lịch học của con bạn để biết các ngày thi Keystone cụ thể.  
 

Giáo viên làm gì với kết quả điểm thi Keystone của con tôi? 
 
Điểm số của từng học sinh, chỉ được cung cấp cho trường học của con bạn, có thể được sử dụng để 
giúp cho giáo viên xác định điểm mạnh và điểm yếu của con bạn. Sau đó, điều này cho phép giáo 
viên cá nhân hóa việc giảng dạy để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của con bạn. Ngoài ra, vì điểm 
Keystone là một thành phần trong những quy định tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn Tiểu 
Bang Pennsylvania, các trường học sẽ sử dụng kết quả này để xác định môn học nào học sinh định 
thi lại và cần được giảng dạy thêm để các em chuẩn bị tốt hơn và để đạt điểm Thành Thạo trong lần 
thử thứ hai. Điểm Keystone cũng cung cấp thông tin cho các trường học và sở giáo dục để hỗ trợ 
việc cải thiện và lập kế hoạch cho các cuộc thảo luận xung quanh giáo trình và giảng dạy. 

 

Bài thi Keystone có những loại câu hỏi gì? 

Đối với cả ba Kỳ Thi Keystone, học sinh cần trả lời nhiều câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời tự luận 

khác nhau. Các câu trả lời tự luận được nộp bằng bài viết và được chấm điểm bằng cách sử dụng 

thang điểm. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, hãy tham khảo thêm tài liệu thiết kế bài thi Văn 

Chương, Đại Số 1, và Sinh Vật.

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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Những loại điểm nào được báo cáo trong kỳ thi Keystones? 

Đối với tất cả 3 môn thi, học sinh nhận được điểm thô, thang điểm và trình độ (Dưới Cơ Bản, Cơ Bản, 

Thành Thạo hoặc Cao Cấp) được kết nối với một thang điểm cụ thể. Thang điểm liên quan đến mỗi 

trình độ thành tích khác nhau theo môn học. Để biết phân tích sâu hơn, bạn có thể tham khảo Scale 

Score Ranges Document (Phạm Vi Thang Điểm) của Bộ Giáo Dục Pennsylvania.  
 

Ngoài ra, Bộ Giáo Dục Pennsylvania cung cấp cho các trường báo cáo về thành tích của cá nhân học 

sinh theo mô đun. Mỗi bài thi Keystone có 2 mô đun.  
 

Đối với bài thi Keystone Văn Học, 2 mô đun 

là (1) Văn Học Hư Cấu và (2) Văn Học Phi Hư 

Cấu. Đối với bài thi Keystone Đại Số 1, 2 mô-

đun là (1) Phép Toán và Phương Trình Tuyến 

Tính & Bất Đẳng Thức và (2) Hàm Tuyến Tính 

& Tổ Chức Dữ Liệu. Đối với bài thi Keystone 

Sinh Vật, 2 mô-đun là (1) Tế Bào & Quá Trình 

Tế Bào và (2) Tính Liên Tục và sự Thống Nhất 

Của Sự Sống. 

Thi Keystone có tính thời gian hay không? 

Bài thi Keystones không tính thời gian, nhưng học sinh không thể hoàn tất một mô đun trong nhiều 

ngày. Nếu học sinh bắt đầu một mô đun vào thứ hai thì chúng không thể hoàn tất bài đó vào thứ ba. 

Bộ Giáo Dục ước tính thời giant hi cho mỗi bài thi Keystone.  Phần thi Sinh Vật có thể mất khoảng 72 

phút. Phần thi Văn Chương có thể mất đến 73 phút. Và phần thi Đại Số 1 có thể mất đến 75 phút. Tuy 

nhiên, học sinh không bắt buộc phải hoàn tất bài thi trong khung thời gian đó, và chúng có thêm thời 

gian khi cần thiết để hoàn thành bài thi. 

 

Điểm thi Keystones có ảnh hưởng gì đến điểm số của con tôi hay 

không? 
 

Điểm thi này không ảnh hưởng đến điểm của học sinh. Tuy nhiên, chúng là trung tâm của hai con 
đường trong các Quy Định Tốt Nghiệp Trung Học Trên Toàn Tiểu Bang Pennsylvania.  
 

Con tôi làm bài thi Keystones như thế nào? 

Học sinh thường thi Keystones bằng bằng giấy và bút chì. Tuy nhiên, cũng có các phiên bản thi trực 

tuyến. Bất kể con bạn thi phiên bản nào, tất cả học sinh đều phải đến trường để thi Keystones. 
 

Tôi có thể tìm kết quả kỳ thi Keystones ở đâu? 

Các trường nhận được 2 bản sao Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh vài tháng sau khi thời gian thi đã kết 

thúc. Bạn có thể yêu cầu trường học của con mình cung cấp bản sao Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh của 

em. Kết quả cũng được đăng trên Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh trong phần Kỳ Thi Tiêu 

Chuẩn của Hồ Sơ Học Sinh. 

Trình Độ Dưới Cơ Bản, Cơ Bản, Thành 

Thạo hoặc Cao Cấp có nghĩa là gì? 

Bộ Giáo Dục Pennsylvania có bảng mô tả 

các trình độ thành tích cho cả môn Đại Số 1, 

Văn Chương, và Sinh Vật. 

 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thêm thắc mắc về Keystones? 

Nếu bạn có thắc mắc thêm về Keystones, chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với trường học của con mình. 

Bạn có thể lấy thông tin liên lạc trường của con bạn trên trang web Hồ Sơ Trường Học  của Sở Giáo 

Dục Philadelphia.  

 

Tôi có thể tìm thông tin bổ sung ở đâu?  

Văn Phòng Đánh Giá Sở Giáo Dục Philadelphia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Trang Chủ Keystone của Bộ Giáo Dục Pennsylvania: https://www.education.pa.gov/K-

12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx  

https://schoolprofiles.philasd.org/
http://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

