
Mẫu 1a. Biên soạn Bộ ngân hàng câu hỏi thi tự luận, vấn đáp, thực hành 

 

1. Cấu trúc trang bìa 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 
 

BBỘỘ  NNGGÂÂNN  HHÀÀNNGG  CCÂÂUU  HHỎỎII  TTHHII…… 

 

TÊN HỌC PHẦN: ….. 

 

 

 

Mã học phần: 

Ngành: 

Trình độ đào tạo:  

Số tín chỉ: 

Thời gian thi: 

 
Các giảng viên tham gia biên soạn và thẩm định: 

1.  

2.  

3. … 

 

 

 
Hà Nội, tháng… năm… 

 

Yêu cầu:  
- Trình bày cân đối trên một trang A4 

- Sử dụng đúng định dạng của mẫu 

- Không đánh số trang 
 

2. Cấu trúc phần nội dung câu hỏi: 

Câu hỏi số 1  (…điểm) 

Chương 1. Tên chương 

Nội dung câu hỏi: 

 



Câu hỏi số 2  (…điểm) 

Chương 1. Tên chương 

Nội dung câu hỏi: 

 

Câu hỏi số 3  (…điểm) 

Chương 1. Tên chương 

Nội dung câu hỏi: 

 

… 

(Lần lượt đến hết các câu hỏi) 

 

Yêu cầu: 

- Sử dụng phông chữ Time New Romans, cỡ chữ 13; dãn dòng để chế độ Multiple 1.3. 

- Các câu hỏi được đánh số tự động từ 1 đến hết và được xếp theo thứ tự các 

chương;  

- Chương: Ghi số chương và tên chương (VD: Chương 1: Hàm một biến). Tên các 

chương bắt buộc phải được viết chính xác và thống nhất trong toàn bộ bộ ngân 

hàng câu hỏi. Các câu hỏi có tính tổng hợp (nếu có): xếp vào phần cuối của bộ 

ngân hàng câu hỏi, quy ước thuộc Chương Tổng hợp. Đối với các học phần có cả 

lý thuyết và bào tập, sau tên chương đề nghị có thêm ký hiệu phân biệt câu hỏi lý 

thuyết (-LT) và bài tập (-BT). (Ví dụ: Chương 1-LT: Hàm một biến hoặc Chương 

1- BT: Hàm một biến; 

- Nội dung câu hỏi được trình bày trong bảng (table), không đưa vào hộp (text box). 

- Công thức toán học (nếu có): nhập công thức bằng Equation, không dán dạng ảnh. 

- Trình bày theo đúng định dạng chung (copy định dạng này để sử dụng). 

 

3. Cấu trúc phần cuối BNHCHT 

 Hà Nội, ngày     tháng       năm 

XÁC NHẬN CỦA KHOA…. 

TRƯỞNG KHOA 

PHÊ DUYỆT CỦA BỘ MÔN 

TRƯỞNG BỘ MÔN 



Mẫu 1b. Biên soạn Đáp án Bộ ngân hàng câu hỏi thi tự luận, vấn đáp, thực hành 

 

1. Cấu trúc trang bìa 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 
 

ĐĐÁÁPP  ÁÁNN  

BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI… 

 

TÊN HỌC PHẦN:….. 

 

Mã học phần: 

Ngành: 

Trình độ đào tạo:  

Số tín chỉ: 

Thời gian thi: 

 
Danh sách giảng viên tham gia biên soạn, thẩm định: 

1.  

2.  

3. … 

 
Hà Nội, tháng… năm… 

 

Yêu cầu:  
- Trình bày cân đối trên một trang A4 

- Sử dụng đúng định dạng của mẫu 

- Không đánh số trang 
 

2. Cấu trúc phần nội dung đáp án: 

Câu hỏi số 1 (…điểm) 

Chương 1. Tên chương 

Nội dung đáp án: 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 Ý 1  

Ý 2  

…  

Ýn  

 Tổng  

 



Câu hỏi số 2 (…điểm) 

Chương 1. Tên chương 

Nội dung đáp án: 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 2 Ý 1  

Ý 2  

…  

Ýn  

 Tổng  

… 

 

Yêu cầu: 

- Sử dụng phông chữ Time New Romans, cỡ chữ 12, dòng đơn; 

- Số thứ tự của câu hỏi được đánh số tự động từ 1 đến hết tương ứng với NHCHT; 

- Đáp án chi tiết đến từng ý nhỏ, tối đa đến 0,5 điểm; 

- Trình bày theo đúng định dạng chung (copy định dạng này để sử dụng). 

 

3. Cấu trúc phần cuối Đáp án BNHCHT 

 Hà Nội, ngày     tháng       năm 

XÁC NHẬN CỦA KHOA…. 

TRƯỞNG KHOA 

PHÊ DUYỆT CỦA BỘ MÔN 

TRƯỞNG BỘ MÔN 



Mẫu 1c. Tổng hợp câu hỏi thi và cơ cấu đề thi tự luận, thực hành và vấn đáp 

 

A. Cấu trúc trang bìa 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 
 

TTHHỐỐNNGG  KKÊÊ  CCÂÂUU  HHỎỎII  TTHHII  VVÀÀ  CCƠƠ  CCẤẤUU  ĐĐỀỀ  TTHHII  

BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI… 

 

TÊN HỌC PHẦN:….. 

 

 

 

Mã học phần: 

Ngành: 

Trình độ đào tạo:  

Số tín chỉ: 

Thời gian thi: 

 
Danh sách giảng viên tham gia biên soạn và thẩm định: 

1.  

2.  

3. … 

 
Hà Nội, tháng… năm… 

 

Yêu cầu:  
- Trình bày cân đối trên một trang A4 

- Sử dụng đúng định dạng của mẫu 

- Không đánh số trang 

 

B. Cấu trúc phần thống kê câu hỏi thi 

 Bao gồm 3 phần: Thông tin chung, Thống kê câu hỏi thi và Các phương án tổ hợp 

câu hỏi thi thành đề thi 

1. Thông tin chung  

- Tên học phần: 

- Mã học phần: 

- Trình độ: 



- Hình thức thi: 

- Thời gian thi: 

2. Thống kê câu hỏi thi  

TT Tên chương Số 

tiết 

Số lượng câu hỏi
1
 

3,0đ 4,0đ … … … Tổng 

Chương 1 Abc        

Chương 2 Abc        

…         

Cộng        

 

3. Các phương án tổ hợp câu hỏi thi thành đề thi 

3.1. Phương án 1 

TT Tên chương Số lượng câu Điểm 

Chương 1 Abc 1 3,0 

Chương 2 Abc 1 3,0 

…  1 4,0 

Cộng  3 10 

 

3.2. Phương án 2 

TT Tên chương Số lượng câu Điểm 

Chương 1 Abc 1 5,0 

Chương 2 Abc 1 5,0 

Cộng  3 10 

… 

(Mỗi học phần xây dựng 4-6 phương án tổ hợp câu hỏi thi thành đề thi)  

 

C. Cấu trúc phần cuối của Thống kê câu hỏi thi và cơ cấu đề thi 

 

 Hà Nội, ngày     tháng       năm 

XÁC NHẬN CỦA KHOA…. 

TRƯỞNG KHOA 

PHÊ DUYỆT CỦA BỘ MÔN 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 

   

                                                 
1
 Thống kê theo thực tế của bộ NHCHT 


