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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG iQB 1.0 

(Quick guide) 

Hiện tại phiên bản phần mềm này chưa hỗ trợ việc nhập trực tiếp câu hỏi để sinh đề ngay mà 

bắt buộc người dùng phải nhập câu hỏi vào ngân hàng. Nếu muốn nhập câu hỏi để sử dụng ngay, 

người dùng có thể chỉ tạo một kỹ năng, một phạm vi, một chủ đề kiến thức. 

Để nhập được câu hỏi yêu cầu người dùng trước tiên phải nhập các thông số đầu vào, từ 

câu hỏi có trong ngân hàng, chương trình mới có thể sinh đề kiểm tra. 

Quy trình làm việc nhanh nhất cho người dùng có thể: 

(Làm theo từng bước hướng dẫn) 

1. Nhập một kỹ năng nào đó (cơ bản hoặc kiểm tra) 

 Yêu cầu người dùng phải nhập tối thiểu 1 kỹ năng, cơ bản hoặc kiểm tra, một câu hỏi khi 

được nhập vào, yêu cầu phải được xác định là câu hỏi đó thuộc kỹ năng nào. 

Menu chọn nhập: 

 

 

Màn hình nhập: 
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2. Nhập phạm vi kiến thức 

 Như vậy một câu hỏi khi nhập vào, câu hỏi đó phải thuộc một kỹ năng nào đó và một phạm 

vi kiến thức nào đó. Ở mức này, người dùng nhập vào tên các mức phạm vi dựa vào nhu cầu 

cũng như đặc thù của trường mình mà có. Ta có thể chia ra phạm vi là Học kỳ hoặc phạm vi 

là mục đích sử dụng. 

Ví dụ phạm vi: Ôn luyện, Kiểm tra thường xuyên.. 

1. Nhập tên các mức phạm vi 

Phạm vi là gì? Chúng ta có thể coi đây là phạm vi phân bổ chương trình theo thời gian 

học, thông thường ta chỉ nhập một mức đó là học kỳ. Phạm vi nhằm mục đích phân 

hoạch rõ hơn các vùng kiến thức để khi tạo đề thi, các câu hỏi sẽ đúng trong vùng kiến 

thức học sinh đã học. 

Menu chọn nhập: 

 

Màn hình nhập: 

 

2. Nhập các phạm vi cho các mức kiến thức. 

Ở đây là các mức có thể có của phạm vi vừa nhập ở trên. 
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Nếu ta chia phạm vi theo học kỳ thì đây ta có thể nhập các phạm vi học kỳ một, học kỳ 

2 và cuối năm. 

Menu chọn nhập: 

 

 

Màn hình nhập: 

 

3. Nhập các chủ đề kiến thức 

Sau khi nhập được kỹ năng, phạm vi kiến thức người dùng mới có thể nhập được các 

chủ đề kiến thức. 

Phải có tối thiểu một “chủ đề” kiến thức và một vùng “kiến thức” thì chương 

trình mới cho phép nhập câu hỏi. 

Ở đây có hai khái niệm cần làm sáng tỏ: 

1. Chủ đề. 

“Chủ đề” là đơn vị tính để phân hoạch vùng kiến thức. Chủ để không phải là nơi 

chứa câu hỏi mà nó chứa các vùng kiến thức trong đó. 

2. Kiến thức. 

Như vậy “kiến thức” là phạm vi thấp nhật để xác định đơn vị tính phân hoạch cho 

kiến thức. Đây là nơi trực tiếp chứa các câu hỏi người dùng nhập vào. Tùy vào nhu 
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cầu của người dùng mà có cách phân hoạch phạm vi kiến thức chi tiết đến đâu. Tuy 

nhiên chúng tôi khuyến cáo chúng ta nên tạo một mức chủ đề và sau đó là các chủ 

đề kiến thức song ngược lại, chúng ta càng phân hoạch chi tiết (tức là càng nhiều 

các chủ đề và càng chi tiết các vùng kiến thức) thì đề thi được sinh ra càng chính 

xác và đáp ứng được yêu cầu tốt hơn. 

Menu chọn nhập: 

 

Màn hình nhập liệu: 

 

Sau khi nhập xong chúng ta có được một ma trận kiến thức 
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3. Nhập câu hỏi cho ngân hàng 

 Có hai cách để nhập câu hỏi vào ngân hàng. 

Cách 1: Nhập tuần tự từng câu hỏi 

Menu chọn nhập: 

 

Màn hình nhập: 

 Màn hình 1: Duyệt các câu hỏi. 

 

Kiến thức 

Chủ đề 

Mức phạm vi 

Các phạm vi chứa 

các vùng kiến thức 
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 Màn hình 2: Nhập hoặc chỉnh sửa. 

 

Ưu nhược điểm của cách nhập này: 

Ưu điểm: 

  Với cách nhập này người dùng nhập từng câu hỏi một, nếu muốn thay đổi kiểu câu 

 hỏi, người dùng có thể chọn ngay trên màn hình nhập liệu để quy định. 

 Có thể chọn để chỉnh sửa bất cứ câu hỏi nào nếu câu hỏi đó ko đạt yêu cầu. 

Nhược điểm: 

 Nhập chậm vì mỗi lần nhập xong một câu hỏi, thông tin lựa chọn sẽ bị reset lại và 

 người dùng sẽ mất thời gian để chọn lại các thông tin quy định cho câu hỏi này. 

Cách 2: Nhập câu hỏi theo nhóm 

Menu chọn nhập: 

 

Màn hình nhập: 

 Màn hình 1: Quy định các thông tin chung của câu hỏi 
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 Màn hình 2: Nhập câu hỏi 

 

Ưu nhược điểm của cách nhập này: 

Ưu điểm: 

 Nhập câu hỏi rất nhanh nếu trong quá trình nhập chỉ nhập một kiểu câu hỏi vì các 

 thông tin quy định kiểu câu hỏi được thiết lập từ trước, người dùng chỉ nhập nội 

 dung câu hỏi và các phương án trả lời. 

Nhược điểm: 

 Nếu muốn trong quá trình nhập có thể thay đổi thông tin quy định cho câu hỏi thì 
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 không thể. 

 Chỉ có thể chỉnh sửa các câu hỏi đang nhập, không thể chọn một câu hỏi đã nhập từ 

 trước trong ngân hàng để chỉnh sửa. 

4. Sinh đề thi và trộn câu hỏi 

 Menu chọn tạo: 

 

Nhập thông tin đề kiểm tra/Thi 

 

Nhập các thông tin tùy chọn khác 

Tên tệp lưu 

đề kiểm tra 

Tiêu đề của đề 

kiểm tra 
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Bắt buộc phải chọn 

các phạm vi kiến thức 

để sinh các câu hỏi 

Mật khẩu bảo 

vệ. Chỉ cho 

phép xem 

không được 

sửa 

Mật khẩu cho 

phép sửa đề 
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Khởi tạo và trộn các đề kiểm tra từ một đề sẵn có 

 1. Mục đích: 

Giúp người dùng có thể sinh ra nhiều đề từ một đề đã tạo trước đó mà không phải 

làm các thao tác lựa chọn như từ đầu để sinh một đề kiểm tra. 

2. Lợi điểm: 

Đề được tạo ra dựa trên đề sẵn có, về mặt nội dung các câu hỏi, các phương án trả 

lời (lượng kiến) không thay đổi. Nhưng sự thay đổi ở đây là thứ tự các câu hỏi và thứ 

tự các phương án trả lời đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên đảm bảo các đề sinh 

Tùy chọn các nội 

dung sẽ in ra đề 

kiểm tra/thi 

Chọn để thay 

thế câu hỏi 

hiện tại 
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ra từ một đề gốc không giống nhau và không giống đề gốc. Như vậy nếu người dùng 

dùng một đề gốc (origin test file) để sinh ra các đề nhái (tests clone) và dùng các đề 

này để kiểm tra/thi thì lượng kiến thức của đề không thay đổi nhưng vẫn đảm bảo 

tính khách quan khi thí sinh làm bài, làm giảm tình trạng trao đổi bài làm và tăng 

tính an toàn của đề thi. 

3. Cách làm. 

 Mở một đề kiểm tra (Ctrl + O) - tất nhiên là phải mở cơ sở dữ liệu trước đó rồi. 

 

 Chọn khởi và trộn các đề kiểm tra (F9) 

 

 Xuất hiện hộp thoại – Lựa chọn Trộn và khởi tạo các đề kiểm tra khác, Trộn thứ 

tự câu hỏi chính đồng thời trộn các phương án trả lời, chọn sổ đề cần tạo. 
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 Mặc định các đề nhái được tạo ra từ đề gốc khi sinh ra sẽ được đặt vào thư mục 

chứa đề gốc. 

In một đề kiểm tra 

 Có rất nhiều kiểu để lựa chọn in một đề kiểm tra nhưng thông thường người dùng nên chọn 

kiểu in short form-Câu hỏi và đáp án; Với cách lựa chọn này, phần câu hỏi sẽ được in ở các 

trang trước đó và các trang cuối sẽ dùng để in các đáp án đúng của đề kiểm tra này. 

Cách làm: 

 Mở một đề kiểm tra (có thể không cần nếu đang có một đề kiểm tra được ở hoặc vừa 

khởi tạo xong một đề kiểm tra mới) 

 Chọn in đề kiểm tra -> xuất hiện một hộp thoại; Chọn như hình dưới: 

 

 Nhấp chọn thực hiện -> xuất hiện khung xem trước khi in. Tại đây người dùng có 

thể xuất ra một tệp định dạng .rtf (MS Word có thể mở được) hoặc in ngay đề này. 

Dưới đây là một hình ảnh mẫu của một đề kiểm tra khi chọn in ra: 

 

Nút lệnh chọn 

xuất đề kiểm 

tra ra định 

dạng .rtf 
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Các chú ý với chương trình 

  Tại một thời điểm: 

- Hệ thống chỉ làm việc với một ngân hàng câu hỏi. 

- Hệ thống chỉ làm việc với một đề thi/kiểm tra. 

- Hệ thống chỉ làm việc với đề thi/kiểm tra được sinh ra từ ngân hàng câu hỏi đang 

mở. 

 Hệ thống không import dữ liệu từ ngân hàng câu hỏi khác nếu ngân hàng câu 

hỏi đó không được export từ ngân hàng câu hỏi đang dùng. 

 Hệ thống chỉ cho phép kiểm tra trực tuyến (với bản iQBLeo SE) khi không có câu 

hỏi tự luận trong đề kiểm tra này. Với bản iQB Cat, chức năng này không có. 

  

 


