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HƯỚNG DẪN TẠO BÀI KIỂM TRA BẰNG MS FORMS 

 

- Truy cập vào website: https://forms.office.com/ 

- Sử dụng tài khoản Microsoft outlook (Mail office 365) được cấp bởi trường để đăng nhập (xem hình) 

Click “sign in”  nhập email  nhập password 

 

- Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào được MS Forms như hình bên dưới,  

 

Trong tab “My forms” tiếp tục chọn “New Quiz” 

Sau khi chọn “New quiz” một trang giao diện quiz xuất hiện như hình dưới: 
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Trong giao diện này ta cần chú ý các tính năng sẵn có: 

- Untitled quiz: Đặt tên cho Quiz 

- Enter a description: Mô tả chức năng quiz 

- Preview: để kiểm tra xem trước quiz hiển thị như thế nào 

- Theme: Để thay đổi giao diện cho quiz 

- Share: phần này giúp lấy link để chia sẻ cho sinh viên thực hiện bài kiểm tra (Sinh viên phải đăng nhập bằng 

tài khoản mail outlook trường cấp để thực hiện) 

- Responses: Phần nhận câu trả lời từ người hiện quiz (sinh viên là người thực hiện bài kiểm tra) 

1. Các bước tạo câu hỏi, chọn dạng câu hỏi cho bài kiểm tra  

Trước tiên cần nhập tiêu đề và mô tả cho bài kiểm tra (xem hình dưới) 

Click “Add New” để thêm câu hỏi, chọn dạng câu hỏi, câu trả lời 
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Trường hợp bài thi gồm nhiều phần ta có thể dùng “Section” để chia bài kiểm tra thành nhiều phần khác nhau 

tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của người ra đề. 

 

Để tạo câu hỏi dạng lựa chọn đáp án click vào “Choice” để bắt đầu tạo câu hỏi, trong phần này có thể chọn dạng 

câu hỏi với 1 hoặc nhiều đáp án (xem hình dưới), các bước cần thực hiện cho một câu hỏi: 

- Đặt tên cho câu hỏi (Question) 

- Các tùy chọn đáp án “option 1/option2...” 

- Chọn câu trả lời đúng nhất  

- Cho điểm câu trả lời “Point”  

 

- “Multiple answers”  dùng để chọn câu hỏi có nhiều đáp án  

- “Required” câu hỏi bắt buộc trả lời  

 



4 
IU – Trung tâm DV CNTT – Email: ttdvcntt@hcmiu.edu.vn – Tel: (028) 37244270 Ext. 3366 / 3838 

Ví dụ: khi muốn nhập các công thức toán học thì có thể chọn Math trong phần tùy chọn như sau: 

 

Khi đó phần câu hỏi và câu trả lời sẽ hiển thị lựa chọn nhập các ký hiệu toán học 

 

Bạn có thể click vào  để trở lại chế độ nhập văn bản thông thường. 

 

 Các bước tạo và chọn dạng câu hỏi tương tự đến khi hoàn thành nhập câu hỏi  

 

2. Các thông số cài đặt cho Quiz 

Để tiến hành cài đặt các thông số cho quiz click vào biểu tượng                và chọn “Settings”, các tùy chọn xuất 

hiện như hình dưới. Tùy tính chất, yêu cầu của quiz mà ta cần tùy chọn các cài đặt cho phù hợp              
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Chú ý các tùy chọn cần thiết: 

- Show results automatically: cho phép hiển thị kết quả sau khi sinh viên hoàn thành Quiz 

- Anyone with the link can respond: Bất cứ ai có liên kết đều thực hiện được quiz 

- Only people in my organization can respond: Chỉ những email cùng tổ chức mới thực hiện được Quiz 

(trường hợp này phù hợp với sinh viên IU đã có email của trường) => kết quả có thể thấy được tên/email/mã 

sinh viên đã thực hiện quiz => thuận tiện cho việc chấm điểm sinh viên. 

- Start date/ end date: ngày giờ bắt đầu và kết thúc của quiz 

- Shuffle questions: cho phép trộn câu hỏi, câu trả lời. 
 

3. Chia sẻ link cho người thực hiện (sinh viên) 

Việc chia sẻ link bài kiểm tra để sinh viên thực hiện có thể thực hiện bằng nhiều cách: 

Giảng viên có thể tổ chức kiểm tra thông qua Zoom, MS Team, Blackboard, bằng cách gửi link trực tiếp để 

sinh viên click vào và làm bài, nếu giảng viên dùng MS Team thì rất đơn giản, thuận tiện vì sinh viên đã dùng 

tài khoản email do trường cấp và có thể thực hiện ngay bài kiểm tra, đối với các công cụ khác khi nhận link 

sinh viên phải đăng nhập bằng tài khoản mail outlook do trường cấp để thực hiện quiz. 

Có nhiều cách để thực hiện việc chia sẻ link như hình bên dưới: 

Click “Share”  chọn copy link hoặc có thể chọn các biểu tượng share như: QR-Code, chia sẻ lên các 

website (blackboard) dùng thẻ embed, hoặc cũng có thể gửi link quiz thông qua email. 
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4. Chia sẻ bài kiểm tra trên MS Teams 

Giảng viên đăng nhập vào MS Teams, vào team của lớp học, click vào dấu + để thêm Tab,  

 

chọn Forms , và sau đó chọn bài kiểm tra vừa tạo như sau: 
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Nhấn nút Save sau khi chọn bài kiểm tra trong danh sách. 

Bài kiểm tra sẽ hiển thị trong khung giờ được thiết lập ở trên, nếu ngoài khung giờ đó, chúng ta sẽ thấy màn hình 

như sau: 
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5. Tổng hợp kết quả bài kiểm tra của sinh viên đã thực hiện 

Giảng viên cần đăng nhập vào MS Form với tài khoản đã tạo bài kiểm tra ban đầu  truy cập Quiz đã thực 

hiện  click “Responses” để xem kết quả trả lời của sinh viên. 

 

Các điểm cần chú ý trong tab “Responses” 
 

- Xem tổng số sinh viên đã thực hiện bài kiểm tra  

- Xem lại đáp án từng sinh viên đã thực hiện 

- Xem tổng điểm của mỗi sinh viên đã thực hiện 

- Xuất file Excel kết quả điểm sinh viên đã thực hiện 

 

Ghi chú:  

Số lượng câu hỏi tối đa cho một form là 100.  
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SINH VIÊN  

THỰC HIỆN BÀI KIỂM TRA TỪ MS FORMS 

Bước 1: Sau khi nhận link bài kiểm tra từ giảng viên, sinh viên click vào link và đăng nhập tài khoản mail sinh 

viên (Mail outlook) 

 

Bước 2: Thực hiện bài kiểm tra theo các yêu cầu của đề (chú ý các dạng câu hỏi thầy cô đã đưa ra như chọn câu 

đúng nhất hoặc chọn nhiều đáp án đúng,…)  tiếp tục thực hiện bài đến khi hoàn thành bài kiểm tra 

 

Bước 3: Xem kết quả đã thực hiện như: số điểm, câu đúng/sai (phần này chỉ xem được nếu được thầy cô mở tính 

năng cho phép xem) bằng cách click vào “View results”  
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Ghi chú: Trong trường hợp giảng viên chia sẻ bài kiểm tra qua MS Teams, sinh viên có thể làm bài kiểm tra trên MS 

Teams, bằng cách truy cập vào team lớp học: 

- Click vào link bài kiểm tra ,  

- hoặc Tab  . 

 

Bài kiểm tra chỉ hiển thị trong khung giờ đã được thiết lập, ví dụ như hình dưới. 
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