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NỘI DUNG

Tổng quan Module Thi trắc nghiệm1

Cơ cấu ngân hàng đề thi2

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm & Các yêu cầu3

Biên soạn/ chỉnh sửa câu hỏi thi4

Quản lý ngân hàng đề thi5

Cơ cấu đề thi trắc nghiệm6
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Tổng quan Module Thi trắc nghiệm

Thi trắc 

nghiệm

A

C

BDHậu kiểm thi 

trắc nghiệm

Ngân hàng đề thi

Xây dựng đề thi

Tổ chức thi
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CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
XÁC LẬP: Độ khó

Nhóm câu hỏi

Nhóm câu hỏi

Nhóm câu hỏi

Nhóm câu hỏi

Rất khó

Khó

Trung bình

Dễ

- Ít thay đổi;

- Thực hiện: Tổ Khảo thí

1

2

3

4
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CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
XÁC LẬP: Danh mục / Độ khó

Xác lập trên Module thi trắc nghiệm, PMT-

EMS Education: Thi trắc nghiệm/Danh mục/

Mức độ khó

Độ khó

- Ít thay đổi;

- Thực hiện: Tổ Khảo thí
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CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
ÁP DỤNG: Độ khó

- PMT-EMS EXAM OFFLINE

- PMT-EMS Education

Soạn thảo câu hỏi: PMT-

EMS Education/Thi trắc

nghiệm/Soạn thảo/Câu hỏi

Người soạn thảo

- Trưởng khoa; 

- Trưởng bộ môn; Trợ lý khoa
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CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
XÁC LẬP: Nhóm câu hỏi

1
Nhóm câu hỏi đọc

2
Nhóm câu hỏi viết

3
Nhóm câu hỏi nghe

- Ít thay đổi;

- Thực hiện: Tổ Khảo thí

…
…….

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
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CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
ÁP DỤNG: Danh mục/ Nhóm câu hỏi

- Ít thay đổi;

- Thực hiện: Tổ Khảo thí

8



CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
XÁC LẬP: Phần, chương

Môn học

-Phần A: …
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

…

-Phần B: …
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

…

Cơ cấu
Ngân hàng đề thi

(Dạng 1)

Môn học

-Phần A: …
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

…

-Phần B: …
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

…

Đề cương chi tiết
Xác lập trên 

Module Thi trắc nghiệm
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Môn học
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

+ Chương 3: ….

+ Chương 4: ….

+ Chương 5: ….

+ Chương 6: ….

…

Cơ cấu
Ngân hàng đề thi

(Dạng 2)

Đề cương chi tiết
Xác lập trên module 

Thi trắc nghiệm

Môn học
+ Chương 1: ….

+ Chương 2: ….

+ Chương 3: ….

+ Chương 4: ….

+ Chương 5: ….

+ Chương 6: ….

…

Bỏ qua: Phần

Hoặc chung 1 phần

CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
XÁC LẬP: Phần, chương10



CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
ÁP DỤNG: Danh mục / Bộ câu hỏi, chương

- PMT-EMS EXAM OFFLINE

Người soạn thảo

Xác lập: Môn học/Học phần

Người soạn thảo

Xác lập: Chương (Môn học/Học phần)

Lưu ý:

- Chương áp dụng cho bộ câu hỏi;

- Xác lập chương trên PMT-EMS EXAM OFFLINE nên tương ứng với Module Thi trắc nghiệm 
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PMT-EMS Education/Thi trắc nghiệm

- Trưởng khoa; 

- Trưởng bộ môn; Trợ lý khoa

Xác lập: Môn học/Học phần

- Trưởng khoa; 

- Trưởng bộ môn; Trợ lý khoa

Xác lập: Phần (Môn học/Học phần)

- Trưởng khoa; 

- Trưởng bộ môn; Trợ lý khoa

Xác lập: Chương (Môn học/Học phần)

CƠ CẤU NGÂN HÀNG ĐỀ
ÁP DỤNG: Soạn thảo / Bộ câu hỏi, Phần, chương
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 1
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và đáp án).

Dạng 2
Lựa chọn phương án đúng _ điền vào chỗ trống (Đảo câu hỏi 

và đáp án).

Dạng 5 Không hoán vị câu hỏi con (Đảo đáp án câu hỏi con).

Dạng 3
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và không đáp án).

Dạng 4
Lựa chọn phương án đúng (Không đảo phần, không đảo câu 

hỏi và không đảo đáp án).
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 1
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và đáp án).

Câu hỏi: Đặc trưng cho chuyển động cắt chính khi tiện trên máy tiện vạn năng là đại 

lượng nào:

Phương án trả lời:

(.) Chuyển động lùi tiến dao, chuyển động vi sai bao hình, phân độ.

(.) Lượng chạy dao S.

(.) Số vòng quay n của chi tiết gia công.

(.) Số hành trình kép

Câu hỏi: Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau đây:

It (A) was so (B) a funny film that (C) I burst out laughing (D)

Phương án trả lời:

(.) It hoặc (A)

(.) so hoặc (B)

(.) that hoặc (C).

(.) laughing hoặc (D)
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 1
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và đáp án).

Câu hỏi: Một vật được ném nghiêng với phương nằm ngang một góc nào đó. Hình 

vẽ nào biểu diễn đúng vecto gia tốc của vật?

Phương án trả lời:

(.)

(.)

(.)

(.)
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 1
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và đáp án).

Lưu ý:

- Khi biên soạn câu hỏi;

- Hoặc khi duyệt câu hỏi.
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 2
Lựa chọn phương án đúng _ điền vào chỗ trống (Đảo câu hỏi 

và đáp án).

Câu hỏi:

Mary wanted to be an air hostess when she ------- up

Phương án trả lời:

(.) came.

(.) settled.

(.) grew.

(.) brought
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 2
Lựa chọn phương án đúng _ điền vào chỗ trống (Đảo câu hỏi 

và đáp án).

Lưu ý:

- Khi biên soạn câu hỏi;

- Hoặc khi duyệt câu hỏi.
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 3
Lựa chọn phương án đúng (Đảo câu hỏi và không đáp án).

Câu hỏi: Câu nào trong những câu dưới đây về sản phẩm là đúng:

Phương án trả lời:

(.) Chúng là những thực thể vật chất. => Ngầm định là A

(.) Chúng không cụ thể. => Ngầm định là B

(.) Chúng đem lại sự thỏa mãn nhu cầu. => Ngầm định là C

(.) Đáp án A và B. => Ngầm định là D

Lưu ý:

- Khi biên soạn câu hỏi;

- Hoặc khi duyệt câu hỏi.

Khuyến nghị: 

- Hạn chế sử dụng.
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 4
Lựa chọn phương án đúng (Không đảo phần, không đảo câu hỏi 

và không đảo đáp án) => Áp dụng cho đề thi có phần nghe (TA)

Câu hỏi:

Phương án trả lời:

(.) A.

(.) B.

(.) C.

(.) D.
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 4
Lựa chọn phương án đúng (Không đảo phần, không đảo câu hỏi 

và không đảo đáp án) => Áp dụng cho đề thi có phần nghe (TA)

Lưu ý:

- Khi biên soạn câu hỏi;

- Hoặc khi duyệt câu hỏi.
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 5 Không hoán vị câu hỏi con (Đảo đáp án câu hỏi con).

Questions 1 - 3 Refer to the following advertisement

Too busy to clean your home? Ashamed to invite people to visit? Then you need

Homework Cleaners. The famous cleaning service is now available in your town.

Our cleaners will march(1) _____ your home and clean it up in no time at all.

Our cleaners can all be trusted to do a(2) _____ job.

Your house will be so clean, you won’t recognize it when you come home. We

interview all staff very carefully, so you can feel assured that they will treat your

home with respect. And, (3) _____ prices are unbelievable. So give us a call today

on 0334-778-3342 and find out more.

Câu 1: (1).

(.) along (.) in (.) into (.) by

Câu 2: (2).

(.) good (.) bad (.) poor (.) best

Câu 3: (3).

(.) yours (.) our (.) we (.) we’re

Câu hỏi cha

Câu hỏi con

(Không hoán vị)
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
ÁP DỤNG TRÊN MODULE THI TRẮC NGHIỆM

Dạng 5 Không hoán vị câu hỏi con (Đảo đáp án câu hỏi con).

Lưu ý:

- Khi biên soạn câu hỏi;

- Hoặc khi duyệt câu hỏi.
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BIÊN SOẠN/ CHỈNH SỬA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PMT-EMS EXAM 

OFFLINE

PMT-EMS 

Education

Import câu hỏi:
- Chức năng dùng để import các câu
hỏi từ file đã export trong phần soạn
thảo offline.

- Các câu hỏi mới được import sẽ
được tô màu cam để phân biệt với
các câu hỏi có sẵn trong bộ câu hỏi
(Rà soát lại tránh trùng lặp).

Export câu hỏi:
- Chức năng dùng để export các câu
hỏi từ bộ đề thi ra file câu hỏi.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn
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ĐỀ XUẤT & DUYỆT CÂU HỎI 

KIỂM DUYỆT CÂU HỎI
(Cập nhật trạng thái)

- Duyệt câu hỏi;
- Không duyệt;
- Không sử dụng;
- Sử dụng

DANH SÁCH CÂU HỎI
(Cập nhật trạng thái)

- Bỏ sử dụng;
- Sử dụng;
- Chờ duyệt

1 2

Lưu ý:
- Chọn chức năng để chuyển
trạng thái câu hỏi từ Không sử dụng
thành Sử dụng và ngược lại.

- Câu hỏi đang ở trạng thái Đã duyệt sẽ
không được chuyển thành trạng thái
Chờ duyệt.

- Các câu hỏi Đã duyệt thì không được
phép Chỉnh sửa hoặc Xóa.

- Các câu hỏi đã được ra trong đề thi thì
không được xóa mà chỉ được cập nhật
trạng thái Không sử dụng.

- Nếu câu hỏi không sử dụng hoặc không
duyệt thì sẽ không được ra trong đề thi.

- Nếu câu hỏi đang ở trạng thái Chờ
duyệt hoặc Không duyệt mà bị chỉnh
sửa sẽ chuyển lại thành trạng thái Tạo
mới
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ÁP DỤNG: ĐỀ XUẤT CÂU HỎI 
THI TRẮC NGHIỆM/ DANH SÁCH CÂU HỎI26



ÁP DỤNG: DUYỆT CÂU HỎI 
THI TRẮC NGHIỆM/ DUYỆT CÂU HỎI27



THỐNG KÊ SỐ CÂU HỎI THEO NGƯỜI SOẠN
THI TRẮC NGHIỆM/ THỐNG KÊ/ SỐ CÂU HỎI THEO NGƯỜI SOẠN28



Quy trình: Quản lý cơ cấu ngân hàng

Cập nhật dữ liệu 

ngân hàng câu hỏi

4 *
3 *

2

1 *

Khởi tạo: Bộ câu hỏi

Khởi tạo: Phần

(Thuộc bộ câu hỏi)

Khởi tạo: Chương

(Thuộc phần)

5 *
Duyệt câu hỏi

Lưu ý: 
* Bắt buộc thực hiện
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Quy trình: Quản lý cơ cấu ngân hàng
30



CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
31



AI?                   LÀM GÌ?                       LÀM THẾ NÀO?

32
Biên soạn Ngân hàng câu hỏi

Đối tượng 1

Đối tượng 2

- Cập nhật dữ liệu;

- Rá soát ngân hàng câu hỏi:

+ Chính tả, từ ngữ …;

+ Các xác lập cho câu hỏi

+ Kiểm tra trùng dữ liệu.

- Đề xuất DUYỆT

- Xem xét lần cuối ngân hàng câu hỏi

- DUYỆT

Đối tượng 3

- PMT-EMS EXAM OFFLINE

- PMT-EMS Education

+ Xây dựng cơ cấu ngân hàng;

+ Soạn thảo/ chỉnh sửa;

+ Danh sách câu hỏi.

- Xây dựng cơ cấu đề thi

- PMT-EMS Education

+ Soạn thảo/ chỉnh sửa;

+ Duyệt câu hỏi.

- Duyệt cơ cấu đề thi



TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TIẾP THEO
33

- Hoàn thiện phân quyền đối tượng 2,3: Ngày 08/10/2013

- Hoàn thiện chỉnh sửa lại dữ liệu các ngân hàng cũ (đã thi) => Bổ sung 

“phần” theo cơ cấu ngân hàng đề thi: 08/10/2013

- Hoàn thiện biên soạn các ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học kỳ 1 (2013 

– 2014) trên công cụ soạn thảo PMT-EMS EXAM OFFLINE: 13/10/2013

- Hoàn thiện Cập nhật dữ liệu, Duyệt & Xây dựng cơ cấu đề thi các 

ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm học kỳ 1 (2013 – 2014): 16/10/2013

- Tập huấn cán bộ coi thi trắc nghiệm: 18/10/2013

- Tổ chức thi: Theo lịch thi phòng Đào tạo.
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