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HƯỚNG DẪN  

TẠO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DẠNG MULTIPLE CHOICE VỚI MOODLE 

Để thực hiện tạo câu hỏi trắc nghiệm dạng Multiple – choice với Moodle chúng ta thực hiện các bước như 

sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của Giáo viên và chọn vào Turn edit on để chỉnh sửa bài giảng trực 

tuyến 

 

 

Bước 2: chọn Add an actuvity or resource trong giao diện khóa học 

 

 



 

Bước 3: Chọn vào Quiz sau đó nhấn Add 

 

 Bước 4: Thực hiện việc cấu hình cho bài thi trắc nghiệm theo hướng dẫn: 

 



 

 

Tên bài kiểm tra trắc nghiệm 

Mô tả câu hỏi  

Hiển thị hay không hiển thị mô tả ra ngoài trang chủ 

Đặt thời gian mở bài thi  

Đặt thời gian đóng bài thi  

Đặt thời gian làm bài thi  
Cho phép hoặc không cho phép  

Sinh viên gia hạn thời gian nộp bài   

Thời gian gia hạn cho phép 

Tên cột điểm 

Số lần được phép gửi bài 

Chọn cách tính điểm: lần đạt điêm cao nhất hay điểm trung bình của các lần gửi 



 

 

Nhấn vào Save and display để lưu và bắt đầu thêm câu hỏi trắc nghiệm 

 

Cửa sổ tạo câu hỏi trắc nghiệm hiện ra, nhấn vào Edit Quiz 

 

Xáo trộn ngẫu nhiên các câu hỏi 

Hiển thị số câu hỏi lên 1 trang 

(có) thay đổi vị trí đáp án trong mỗi câu hỏi 

Cài đặt phản hồi sau khi sinh viên gửi đáp án 

Nếu đáp án đúng 100% thì phản hồi là gì? 

Nếu đáp án đúng X% thì phản hồi là gì? 



 

Nhấn chọn Add a question để tạo câu hỏi trắc nghiệm cho bài thi 

Bước 5: Chọn kiểu câu hỏi trắc nghiệm, nhấn Add 

(Ví dụ chọn: Multiple choice) 

 

 

 

Câu hỏi có nhiều đáp án 

Câu hỏi chỉ có 2 lựa chọn ĐÚNG hoặc SAI 



Bước 6: Nhập câu hỏi trắc nghiệm và các đáp án 

 

 

Tên câu hỏi 

Nội dung câu hỏi 

Điểm cho câu hỏi 

Phản hồi chung 

Chọn số đáp án (một hoặc nhiều) cho 

câu hỏi 

(có hay không) Xáo trộn các đáp 

án trong câu hỏi 

Chọn kiểu hiện đáp án (a,b,c,d hay 1,2,3,4) 



  

Nhấn Save changes để lưu câu trắc nghiệm thứ nhất 

 

Cứ như vậy chúng ta tiếp tục nhân Add a question để thêm cho đủ các câu hỏi cho bài thi trắc nghiệm. 

 

 

Ngoài ra có thể chọn vào SHOW QUESTION BANK CONTENTS để hiển thị và chọn các câu hỏi từ ngân hàng 

câu hỏi có sẵn: 

Nhập lựa chọn thứ nhất cho câu trả lời 

Nhập điểm cho lựa chọn này (None tức là 0 điểm) 

Nhập phản hồi cho lựa chọn này 

Tương tự: 

100% tức là 1 điểm (điểm tuyệt đối cho câu hỏi này) 



  

>>  

 

Bước 7: Câu hỏi trắc nghiệm hiện ra ngoài trang chủ của môn học như sau: 

 

Tại đây sinh viên sẽ nhấp vào và thực hiện bài kiểm tra theo thời gian thông báo ở trên. 

Các thầy cô giáo cho thể test thử bài trắc nghiệm với vai trò của sinh viên bằng cách chọn vào Student 

trong ADMINISTRATION >> SWITCH ROLE TO 

Ngân hàng câu hỏi 



 

 


