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Tóm tắt: 

 

Ƣu điểm lớn của phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan là 

có thể đánh giá khách quan chất lƣợng học tập do khả năng kiểm tra cả bề rộng, cả chiều sâu 

kiến thức của sinh viên và tính chính xác khi đánh giá cao. Khi số lƣợng sinh viên ngày càng 

lớn, trắc nghiệm khách quan còn có ƣu thế lớn hơn nữa do khả năng chấm bài nhanh. Tuy 

nhiên, nếu cơ sở dữ liệu không đủ lớn, sinh viên sẽ học thuộc lòng các đáp án, không đạt 

mục đích kiểm tra đánh giá. Bài báo trình bày phƣơng pháp xây dựng cơ sở dữ liệu động 

theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan học phần Kỹ thuật nhiệt; thiết kế m u giấy 

thi, xây dựng đề thi và đánh giá sơ bộ việc thực hiện kiểm tra đánh giá học phần Kỹ thuật 

nhiệt trong các năm học 2012 - 2014.   
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Abstract 

A strong point of multiple-choice tests is their high accuracy in assessing both the width and 

the depth of the the student’s knowledge. Multiple-choice tests are especially convenient to 

assess the knowledge of large numbers of students at the same time because the paper 

marking is less timeconsuming. However, if the database is not large enough, students will 

learn by heart the answers and the purpose of exams is not achieved. This article presents 

the method of building dynamic database under multiple-choice tests in thermal-engineering 

module, provides a design of the exam paper, prepares exam questions and makes a 

preliminary evaluation of the module assessment in the academic years of 2012 - 2014.     
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