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Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc dạy
và học trực tuyến không còn quá xa lạ với giảng viên và các sinh viên. Để hỗ trợ
cho các giảng viên có thể nhanh chóng tạo các bài kiểm tra trực tuyến hiệu quả và
nhanh chóng, trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một ứng dụng rất hữu ích đó là
Google Form – đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí do Google - tập đoàn
công nghệ hàng đầu thế giới cung cấp.
Với Google Form người dùng để có thể tạo một bài kiểm tra, thi trắc nghiệm,
tự luận trực tuyến hay một bài thăm dò ý kiến thông qua môi trường mạng.
Những tiện ích khi sử dụng Google Form:
Thứ nhất, nhận phản hồi nhanh chóng: Khi sinh viên hoàn thành bài kiểm tra
của mình, sau đó nhấn nút “Gửi” thì giảng viên sẽ nhận được kết quả ngay lập tức
và được ghi nhận thời gian nộp bài rất chi tiết. Việc này rất có ích khi giảng viên
tạo khảo sát để kiểm tra mức độ hiểu bài của lớp trong cuối giờ học hoặc kiểm tra
đầu giờ.
Thứ hai, xây dựng bộ câu hỏi- câu trả lời đa dạng: Với Google Form mỗi
giảng viên hoàn toàn có thể xây dựng câu hỏi và câu trả lời dưới dạng tự luận hay
trắc nghiệm, chữ hay hình ảnh, một đáp án hay nhiều đáp án,…
Thứ ba, kết quả được phân tích rõ ràng: Sau khi nhận được câu trả lời, Google
Form sẽ tự động phân tích kết quả dựa trên số câu trả lời nhận được tại thời điểm
hiện tại để phân tích phần trăm số người lựa chọn đáp án trên tổng số các đáp án.
Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng biểu đồ dễ quan sát. Tính năng này
rất hữu ích khi làm phiếu khảo sát để người khảo sát có thể thống kê được một
cách nhanh chóng và dễ dàng.
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Thứ tư, sinh viên có thể làm bài tập mọi lúc mọi nơi chỉ với thiết bị điện thoại
hoặc laptop có kết nối mạng, biết ngay điểm số của mình sau khi hoàn thành bài
kiểm tra.
Thứ năm, Google Form là một công cụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí
và dễ dàng thao tác.
Sau đây là các bước để tạo một bài trắc nghiệm trên Google Form:
1. Đăng nhập vào Google Form:
- Đăng nhập vào hộp thư trên google bằng tài khoản email cá nhân tại địa
chỉ: https://mail.google.com

- Sau khi đăng nhập vào hộp thư cá nhân thành công, nhấn vào vị trí “ Các
ứng dụng của Google” ở bên phải màn hình, sau đó chọn "Biểu mẫu".
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Khi chọn vào phần "Biểu mẫu" thì xuất hiện màn hình giao diện của Google
Form:

2. Thiết lập bài trắc nghiệm:
Trên màn hình của Google Form, chọn “Trống”, xuất hiện màn hình như sau:

Đặt tiêu đề cho bài trắc nghiệm tại vị trí “Mẫu không có tiêu đề”, ví dụ tôi
đặt tên là “KIỂM TRA GIỮA KỲ”.
Để nhập nội dung câu hỏi, click chuột vào “Câu hỏi không có tiêu đề” và gõ
nội dung vào, ví dụ câu hỏi tôi đưa ra là: “Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng ...” và các câu trả lời tương ứng, với
mỗi câu trả lời, gõ phím Enter xuống dòng, như hình dưới đây:
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Để chọn hình thức trả lời bạn chọn vào nút show. Các dạng trả lời sẽ xuất
hiện.
Có tất cả 9 loại trường nhập liệu, cho phép bạn đặt các câu hỏi phong phú
hơn.
- Trả lời ngắn: Dành cho câu tự luận ngắn
- Đoạn: Dành cho câu tự luận dài
- Trắc nghiệm: Thiết lập câu trắc nghiệm với 01
đáp án duy nhất, hoặc đáp án khác.
- Hộp kiểm: Câu trả lời có nhiều hơn 1 đáp án.
- Menu thả xuống: Tạo danh sách đáp án sổ ra
cho người trả lời chọn.
- Tải tệp lên: Cho phép người trả lời đưa tệp sẵn
có để trả lời.
- Phạm vi tuyến tính: Phần này thích hợp trong
những phiếu khảo sát mức độ yêu thích, hài lòng.
- Lưới trắc nghiệm: Để tạo nhiều câu hỏi với
nhiều đáp án và chỉ được chọn 1 đáp án với câu hỏi
đó.
- Lưới hộp kiểm: Giống như lưới trắc nghiệm
nhưng 1 câu hỏi có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án.
- Ngày: Dùng để chọn ngày tháng
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Các lệnh hỗ trợ:

1: Sao chép một câu hỏi mới giống câu hỏi cũ.
2: Xóa câu hỏi vừa tạo
3: Nếu là câu hỏi bắt buộc người trả lời phải đưa ra đáp án, bạn bật chế độ
Bắt buộc.
Bên phải sẽ có thanh công cụ tương ứng gồm:
Thêm câu hỏi.
Nhập câu hỏi
Thêm tiêu đề và mô tả.
Thêm hình ảnh.
Thêm video.
Thêm phần (Thêm trang mới).

Để xem trước biểu mẫu, click chọn biểu tượng
Để thay đổi màu hay hình ảnh nền cho Form, click chọn biểu tượng
Phần cài đặt: đây là phần rất quan trọng. Để cài đặt, click chọn
Ở tab “Cài đặt chung”, chọn “Thu thập địa chỉ email” nếu muốn lấy email
và cho phép chỉnh sửa sau khi gửi thì click chọn hoặc không.
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Ở tab “Bài kiểm tra” trong phần cài đặt, bạn bật tùy chọn “Đặt làm bài kiểm
tra” và xem xét một số tùy chọn áp dụng cho người trả lời như bên dưới. Và nhấn
“Lưu” để quá trình cài đặt hoàn tất.

Để cài đặt đáp án đúng, bạn nhấn “Đáp án”, chọn đáp án đúng trong số các
đáp án đưa ra và điểm cho câu hỏi, nhấn “Xong”.
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Sau khi điền các câu hỏi và cài đặt xong, chọn nút “Gửi”.

Tiếp theo, bạn chọn biểu tượng link → chọn rút ngắn URL→ chọn “Sao
chép” rồi gửi địa chỉ URL đó cho người bạn muốn họ trả lời.

Để xem kết quả của người trả lời, bạn chọn phần “Câu trả lời”, kết quả sẽ
được thể hiện dưới dạng biểu đồ và được cập nhật liên tục.
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Tóm lại, công cụ Google Form rất hữu ích cho người dùng, nhất là đối với
giảng viên có thể tạo được những bài trắc nghiệm trực tuyến một cách dễ dàng.
Ngoài ra, công cụ này cũng được dùng để tạo ra những bảng khảo sát trực tuyến
để thăm dò ý kiến của khách hàng hay cũng rất hữu ích cho sinh viên đang làm
luận văn tốt nghiệp cần khảo sát một vấn đề mà mình quan tâm./.
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