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1. Đặt vấn đề
Thi trắc nghiệm ra đời vào những năm 1950 do nhà tâm lý học giáo dục của
Trường ĐH Columbia Edward Thorndike và Benjamin Wood phát kiến. Từ đó thi
trắc nghiệm luôn được coi là công cụ vô cùng hữu hiệu để thực hiện các đánh giá
mang tính khách quan cao. Thi trắc nghiệm đặc biệt hiệu quả khi được sử dụng
cho các bài thi trên diện rộng và kiến thức chuẩn hóa. Lợi thế lớn nhất của thi trắc
nghiệm là tính chính xác và chi phí thấp. Nếu như thi luận thì luôn có vấn đề về
sai sót và nhầm lẫn nhưng nếu trắc nghiệm thì có thể áp dụng máy chấm với chi
phí rất thấp và gần như không có khái niệm phúc tra điểm. Khả năng gian lận
trong quá trình chấm bài cũng rất thấp.
2. Giải pháp trộn đề thi trắc nghiệm và chấm thi trắc nghiệm
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý và trộn đề thi trắc
nghiệm và chấm thi trắc nghiệm dành cho các môn tự nhiên, xã hội đáp ứng yêu
cầu của Bộ Giáo Dục như: TestPro 7.0, HC Mix, MCMix, Testpro Engine, Mark
Test, TNMaker… Trong bài viết này, xin giới thiệu phần mềm trộn đề thi trắc
nghiệm McMIX và chấm thi trắc nghiệm bằng thiết bị điện thoại di động với phần
mềm TNMaker.
a. Trộn đề thi trắc nghiệm bằng phần mềm McMix
McMIX là phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm đã được tin dùng qua nhiều
năm, là phần mềm tặng miễn phí. McMIX cho phép giảng viên tạo ra các đề thi
khác nhau từ một bộ câu hỏi bằng cách xáo trộn thứ tự các câu hỏi và đáp án. Đặc
biệt McMIX cho phép giảng viên soạn sẵn đề thi trên Word một cách tự nhiên và
import vào McMIX chỉ bằng lệnh sao chép và dán. McMIX cũng làm việc với
mọi loại font có tiếng Việt, đồng thời hỗ trợ các đề thi tiếng nước ngoài có sẵn.
Tính năng cơ bản gồm
- Sử dụng cho mọi môn thi trắc nghiệm ở mọi cấp độ học.
- Soạn đề tự nhiên bằng word với format đơn giản.
- Quản lý trên cơ sở dữ liệu toàn bộ các kỳ thi, các môn thi và đề thi để có
thể truy cứu lại dữ liệu cũ ở bất cứ khi nào.
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Có thể dùng mọi loại font có tiếng Việt (Unicode, VNI, ABC ...), đặc
biệt là có hỗ trợ các đề thi tiếng nước ngoài (Nga, Pháp, Trung ...).
- Bảo toàn định dạng đề gốc với tất cả các định dạng văn bản, hình ảnh,
công thức …
- Người dùng có thể định nghĩa template, header, footer và chương trình
bố trí đề thi một cách mỹ thuật để các đề thi hoán vị có thể sử dụng ngay sau khi
tạo mà không cần sửa đổi gì thêm.
- In ra tập tin word để có thể sửa chữa (nếu cần thiết).
- Có quản lý câu hỏi nhóm giống đề thi tiếng Anh.
- Có phần tự chọn giống đề thi phân ban và không phân ban.
- Có thể chia đề thi thành nhiều nhóm, có lời dẫn cho từng nhóm & chỉ
hoán vị trong từng nhóm.
- Có thể tạo không giới hạn số lượng đề thi hoán vị.
- Tự động sinh mã đề hoán vị một cách thông minh.
- Export/import đáp án để có thể chấm tự động hoặc chấm thủ công.
- Export/import các đề thi gốc, dùng cho mục đích trao đổi đề thi với nhau
giữa cộng đồng người sử dụng.
-

● Hướng dẫn cài đặt
Tải
và
cài
đặt
phần
mềm
McMix
tại
địa
chỉ:
https://aqtech.vn/mcmixpro/download. Chọn Download và nhấp đúp chuột vào
tập tin McMix-Setup-v2019.03.exe và chọn cài đặt.
● Các bước trộn đề thi trắc nghiệm McMix
Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm lên: Kỳ thi: Có thể thêm kỳ thi, sửa kỳ
thi. Môn thi: Có thể thêm môn thi, sửa môn thi, Tạo/in đề thi: Tạo thêm đề thi
hoặc in đề thi ra giấy
Bước 1: Để thêm mới hoặc chỉnh sửa đề thi đã có thì nhấn vào
nút Thêm hoặc Sửa ở phía cuối.
Bước 2: Cửa sổ Thêm/Sửa kỳ thi xuất hiện, nhập mã kỳ thi, tên kỳ thi và
ghi chú vào. Sau đó, nhấn nút Lưu để lưu lại thiết lập.
Bước 3: Để thêm môn thi chọn kỳ thi cần thêm, rồi nhấn nút Thêm ở cột
bên phải của mục môn thi. Cửa sổ Thêm/Sửa đề thi chuẩn xuất hiện, nhập thông
tin mã đề thi chuẩn, tên đề chuẩn, số câu hỏi. Rồi nhấn nút Lưu để lưu lại thay
đổi.
Bước 4: Để tạo đề thi trắc nghiệm, nhấn chọn môn thi cần tạo. Sau đó,
nhấn Tạo/In đề thi
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Bước 5: Khi cửa sổ Đề thi chuẩn xuất hiện, nhấn nút Thêm để thêm các
câu hỏi trắc nghiệm cho môn thi.
Bước 6: Ngay sau đó xuất hiện giao diện tạo câu hỏi trắc nghiệm trong trình
soạn thảo Word, nhập câu hỏi, các đáp án, chọn đáp án đúng. Sau đó, nhấn
nút Lưu để lưu lại câu hỏi, rồi nhấn nút Thoát để quay trở về giao diện chính.
Bước 7: Tại đây, bạn có thể sửa câu hỏi, sửa đáp án nếu thấy chưa hợp lý.
Chọn hoán vị các câu hỏi để trộn đề thi tạo ra nhiều đề trắc nghiệm khác nhau.
Sau khi chỉnh sửa xong nhấn nút In đề gốc hoặc In đề chuẩn để in đề thi trắc
nghiệm ra giấy

Hình 1. Đề thi trắc nghiệm được tạo ra bằng phần mềm McMix

b. Chấm thi trắc nghiệm bằng phần mềm TNMaker
TNMAKER là một ứng dụng chấm bài thi trắc nghiệm tự động, có thể dùng
trên thiết bị di động. Với giao diện và cách thức sử dụng đơn giản, việc sử dụng
phần mềm này, bằng chính điện thoại có thể tiết kiệm đáng kể thời gian, chấm bài
với tốc độ rất nhanh và chính xác.
Quy trình sử dụng TNMaker để chấm thi trắc được thực hiện như sau:

In phiếu trả lời
cho sinh viên

Thu lại phiếu trả lời, sử
dụng phần mềm
TNMaker để chấm

Ghi điểm trực
tiếp
Xuất ra file
excel hoặc pdf

Bước 1: Phiếu chấm thi (phiếu trả lời) được thiết kế theo mẫu có sẵn với
các dạng phiếu có 20 câu, có 40 câu, 60 câu, 100 câu.
Bước 2: Cài đặt phần bằng cách truy cập vào App Store (hệ điều hành IOS
của máy điện thoại Apple) hoặc CH Play ( hệ điều hành android), gõ “ tnmaker”
để tìm và tải ứng dụng về. Sau khi cài đặt về điện thoại, sẽ xuất hiện biểu tượng
TN
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Hình 2. Cài đặt phần mềm Tnmaker từ hệ điều hành IOS

Bước 3: Tạo kỳ thi bằng cách chọn vào dấu cộng trên màn hình. Sau đó
điền thông tin: Tên bài, số phiếu, số câu, hệ điểm, lớp học.
Bước 4: Nạp đáp án bằng 3 cách
- Nạp đáp án bằng camera: Chọn biểu tượng “camera”, đặt tờ đáp án và
tiến hành thao tác như thao tác chấm bài. Để lưu lại đáp án mã đề đó, bấm vào
biểu tượng “save”, nếu muốn làm lại thì bấm vào biểu tượng “back”.
- Nạp đáp án bằng cách nhập thủ công: Chọn biểu tượng “dấu cộng”, sẽ
hiện ra bảng nhập trước hết là mã đề sau đó là đáp án các câu. Chọn các đáp án
bằng cách chọn từng câu sau đó lưu lại.
- Nhập đáp án từ file excel kết quả của phần mềm McMIX hoặc bất kể file
excel có dạng tương tự từ các phần mềm trộn khác.
Bước 5: Chấm bài, ở phần trên sau khi đã nạp xong đáp án và vào phần
Chấm bài và bắt đầu tiến hành chấm. Điều chỉnh phiếu chấm hoặc điện thoại sao
cho bốn chấm đen trên phiếu chấm nằm gọn trong 4 ô vuông hiện lên trên màn
hình, máy sẽ đưa ra kết quả ngay.
Bước 6: Lên điểm, các bài thi khi chấm xong được lưu lại trong mục xem
lại của phần mềm. Đến đây chúng ta có thể ghi bằng tay vào phiếu hoặc xuất kết
quả thi ra dưới dạng tập tin excel hoặc pdf. Ngoài ra phần mềm còn cung cấp chức
năng thống kê mức độ điểm của sinh viên.
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3. Kết luận
Tóm lại, việc ứng dụng phần mềm McMix trong việc soạn thảo đề thi trắc
nghiệm với câu hỏi và đáp án được trộn ngẫu nhiên, hạn chế rất nhiều sai sót và
nhầm lẫn, trùng lắp câu hỏi và đáp án. Bên cạnh đó, việc ứng dụng TNMaker trên
thiết bị điện thoại di động để chấm bài thi trắc nghiệm, giúp cho giảng viên chấm
bài không mất nhiều thời gian để đục lỗ làm đáp án chấm thủ công với khối lượng
bài kiểm tra lớn và nhiều mã đề. Việc ứng dụng công nghệ cho việc trộn đề cũng
như chấm bài sẽ tăng độ chính xác, giảm thời gian, chi phí chấm bài là rất thấp
cho một kỳ thi trắc nghiệm./.
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