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PHÂN TÍCH LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC LỰA CHỌN CỦA CÂU 
HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA TỪ VỰNG  

CỦA BÀI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
 

Th. S. Nguyễn Thị Hạnh 
 
Việc dạy học và kiểm tra đánh giá là hai hoạt động liên quan mật thiết với nhau. Có nhiều lý 
do để người dạy tiến hành việc kiểm tra đánh giá người học, tuy nhiên, theo Hughes 
(1988:13-14) có thể liệt kê bốn lý do với bốn loại bài thi sau đây:  

(1) Proficiency Test được thực hiện nhằm kiểm tra năng lực thật sự của người học. Nội 
dung kiểm tra không cần thiết phải liên quan đến chương trình học cụ thể nào.  

(2) Achievement Test được thực hiện nhằm đánh giá việc tiếp thu kiến thức của người 
học. Nội dung kiểm tra thường liên quan đến một chương trình học cụ thể. 

(3) Placement Test được thực hiện nhằm phân loại người học, để xếp người học vào 
những lớp học thích hợp.  

(4) Diagnostic Test được thực hiện nhằm “chẩn đoán” những khó khăn hoặc vấn đề mà 
người học thường gặp phải, và từ đó người dạy có thể tìm ra các biện pháp giảng dạy 
thích hợp nhằn giải quyết vấn đề đó.  

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá hiện đang được áp dụng, tuy nhiên có thể chia làm hai 
loại chính sau: hình thức tự luận (Subjective Test) (bao gồm trả lời câu hỏi, viết luận văn, vấn 
đáp, v..v ..), và hình thức trắc nghiệm khách quan (Objective Test) (bao gồm ghép đôi 
(matching), trắc nghiệm nhiều lựa chọn (multiple choice), trắc nghiệm đúng sai (True/ False) 
v...v...). Mỗi loại hình kiểm tra đều có những ưu khuyết điểm riêng.  
Có thể cho rằng năm 1914, Federick Kelly, Dean of the College of Education của trường Đại 
học Kansas, giới thiệu bài thi trắc nghiệm (BTTN). Loại hình bài thi này nhanh chóng được 
ưa thích và sử dụng rộng rãi trong các kỳ thi quốc tế như TOEFL, GMAT, PET, BEC. Từ 
năm học 2005 - 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta đã áp dụng BTTN cho các kỳ thi tốt 
nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học và Cao đẳng. Nhìn chung, ở một số kỳ thi BTTN đã 
được sử dụng hoàn toàn thay cho bài thi tự luận. BTTN được sử dụng rộng rãi trong các kỳ 
thi có thể là do những ưu điểm mà nó mang lại cho người học, người dạy và cả người quản 
lý. Dưới đây là một số ưu điểm của BTTN và ý kiến này cũng nhận được rất nhiều sự đồng 
tình của các nhà giáo dục trong và ngoài nước. 

 Ngăn ngừa SV học tủ vì số lượng câu hỏi nhiều bao quát được kiến thức của 
chương trình; 

 Giúp SV phát triển kỹ năng nhận biết, hiểu, ứng dụng và phân tích; 
 Việc chấm điểm mang tính khách quan, do đó điểm số đáng tin cậy; 
 Khảo sát được số lượng lớn SV; 
 Các câu hỏi có thể được thiết kế có chủ đích nhằm phân hóa SV;  
 Giúp GV dễ dàng trong việc phân tích kết quả, nhằm điều chỉnh việc dạy và học.  

Câu hỏi trong BTTN được xem là gồm 1 câu dẫn / câu hỏi (stem) và 4 lựa chọn (options) 
trong đó có một lựa chọn đúng.        
VD: While we were negotiating, we ………… another offer. (stem) 
A: done  B: made  C: told   D: performed (4 options) 
Đáp án: B 
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Có thể nói phần lớn các BTTN trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, tốt nghiệp trung học phổ 
thông, hoặc các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ ở các trường tại nước ta đều bao gồm các dạng 
câu hỏi được nêu ra bên trên. Tuy nhiên, để viết được một bài thi trắc nghiệm ngôn ngữ 
không phải là một việc làm dễ dàng. Hughes (1989:3) từng thừa nhận rằng, “Các câu hỏi trắc 
nghiệm tốt là cực kỳ khó viết. Người viết câu hỏi trắc nghiệm phải mất rất nhiều thời gian và 
công sức. Có quá nhiều bài thi trắc nghiệm được viết mà có lẽ không được đầu tư đúng mức. 
Những bài thi trắc nghiệm như thế không thể nào kiểm tra chính xác các kiến thức cần kiểm 
tra như mục tiêu bài thi đã đề ra.  
 “Good multiple choice items are notoriously difficult to write. A great deal of time and 
effort has to go into their construction. Too many multiple choice tests are written where 
such care and attention is not given (and indeed may not be possible). The result is a set of 
poor items that cannot possibly provide accurate measurement.”  
Trong bài viết này, tôi chỉ muốn phân tích lỗi thường gặp trong các lựa chọn của câu hỏi 
trắc nghiệm kiểm tra từ vựng của bài thi trắc nghiệm khách quan (sau đây được gọi là bài 
thi trắc nghiệm – multiple choice), vì câu hỏi về từ vựng chiếm phần lớn trong tổng số điểm 
số của bài thi kiểm tra ngôn ngữ thường gặp. Tôi xin dựa vào 14 qui tắc mà tiến sĩ Timothy 
W. Bothell (2001), của trường Đại học Brigham Young đã đề ra (xem phụ lục 1) để phân tích 
trong đó chỉ chú ý đến qui tắc 1, 3, 4, 9, 12, và 13. Các qui tắc này, theo nhận xét của riêng 
tôi, thường bị vi phạm trong các BTTN. Những ví dụ được sử dụng trong bài viết này được 
tôi tham khảo từ những BTTN tôi có dịp nghiên cứu; trên nguyên tắc đó, tôi xin phép không 
đánh giá một BTTN cụ thể nào.  
Theo Hughes (1996:148 - 149), câu hỏi về từ vựng trong bài thi trắc nghiệm (BTTN) có thể 
bao gồm kiểm tra từ đồng nghĩa (synonym), định nghĩa (definition), và tìm từ thích hợp điền 
vào chỗ trống (gap-filling)  
Synonym 
The President of Autospark group, Fraud Astrid Kohnen, would like to take the opportunity 
to visit some of the key staff in Manchester.  
A. unimportant B. regular   C. friendly   D. main 
Definition 
...................... is the difference between the cost of production and the price of the product.  
A. Unit cost  B. Price list  C. Profit margin D. Repayment period 
Gap-filling 
If you want to convert Japanese yen to Swiss francs, go to the ...................... department.  
A. loan   B. credit   C. exchange   D. investment 
PHÂN TÍCH CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC LỰA CHỌN CỦA CÂU HỎI 
TRẮC NGHIỆM VỀ TỪ VỰNG TRONG BÀI THI TRẮC NGHIỆM  
Qui tắc 1: Chỉ sử dụng những câu nhiễu hợp lý (Use Plausible Distractors) 
VD1: Companies must offer services which seem to be different from their …………... 
A. after-sales service  B. suppliers  C. customers  D. competitors 
Đáp án: D 
Ta có thể thấy VD1 vi phạm qui tắc 1 khi đưa vào lựa chọn C, vì thực tế không “khách hàng” 
nào lại đi cung cấp dịch vụ. Điều này cho thấy chỉ vì cần 1 BTTN với 4 lựa chọn, mà người 
viết đề thi đưa vào lựa chọn C. Lựa chọn C thật ra không cần thiết vì bản thân nó đã vô nghĩa 
trong ngữ cảnh của câu hỏi.   
VD2:  - Tim: What do you recommend for the main course? 
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   - Waiter: You should try the roast duck. It’s …………. 
A. awful  B. expensive  C. delicious   D. lovely 
Đáp án: C 
Tương tự như thế, trong VD2, ta có thể thấy lựa chọn A và B là không cần thiết vì “khủng 
khiếp” và “mắc tiền” thì chẳng ai lại đi “giới thiệu” cho khách hàng.  
Qui tắc 3: Tránh câu lựa chọn rập khuôn, thuộc lòng (Emphasize Higher-Level 
Thinking) 
VD: The building society denied operating a ............... strategy for new and existing 
customers.  
A. same pricing  B. double pricing  C. different pricing  D. dual pricing 
Đáp án: D 
Câu hỏi trên thoạt đầu có thể được xem là rất tốt, nhưng theo qui tắc 3, người viết đề thi nên 
tránh các lựa chọn mang tính thuộc lòng, không có sự “động não” của người làm bài thi. 
Qui tắc 4: Các câu lựa chọn phải tương đương độ dài (Keep Option Lengths Similar) 
VD1: You can visit our website to choose the best from a wide variety of ………… 
A. product range B. produce  C. productivity  D. production 
Đáp án: A 
VD2: She ………… my fax number so that she could send me the documents when she got 
to the office. 
 A. noted down  B. sent   C. returned  D. provided 
Đáp án: A 
Hai câu hỏi trên thoạt đầu có thể được xem là rất tốt, nhưng theo qui tắc 4 là tránh viết câu 
lựa chọn đúng dài hơn hoặc khác biệt so với các lựa chọn còn lại, vì khi không chắc chắn SV 
thường có xu hướng lựa câu trả lời dài.  
Qui tắc 9: Chỉ có một lựa chọn đúng (Use Only One Correct Option) 
VD1: We went to Jimmy´s Restaurant last night and had an excellent …………… there. 
A. plate   B. meal   C. cook   D. dish  
Đáp án: B 
Với VD1 đáp án B / D đều được xem là đáp án đúng. Theo qui tắc 9, câu hỏi chỉ nên chứa 
một đáp án đúng duy nhất vì nói câu hỏi nhiều lựa chọn đúng là giảm sự phân hóa SV. 
VD2: As China become more ………., the growing middle class increasingly wants to 
purchase cars. 
A. rich   B. friendly  C. wealthy  D. popular 
Đáp án: C 
Tuy nhiên trong VD2 đáp án C dường như chưa chính xác cho lắm, vì từ “wealthy” khi so 
sánh hơn có thể chuyển thành “wealthier”. Do đó, một số SV xét về lý do ngữ pháp có thể 
không chọn đáp án C, thay vào đó SV lựa chọn đáp án D.  
Qui tắc 12: Tránh dùng lựa chọn “Tất cả các lựa chọn đều đúng.’ (Avoid the “All the 
Above” Option) 
VD: On Tuesday at 1:00 p.m. Mr. Akbari completed the first order form. 
A. filled in  B. filled out  C. finished  D. All are correct. 
Đáp án: D 
Câu hỏi trên thoạt đầu có thể được xem là rất tốt, nhưng theo qui tắc 12, GV thật sự không 
đánh giá được SV có thật sự biết câu trả lời nào là đúng.  
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Qui tắc 13: Tránh dùng lựa chọn “Tất cả các lựa chọn đều sai.’ (Avoid the “None of the 
Above” Option) 
VD: If insured goods are damaged, ………….. should be made. 
A. a claimant     B. an insurance form   
C. a certificate of insurance   D. None is correct. 
Đáp án: D 
Một số GV cho rằng cần nên có lựa chọn “tất cả đều sai”, vì SV có kiến thức “tốt” mới nhận 
ra được câu sai. Tuy nhiên theo kỹ thuật làm BTTN SV có xu hướng đánh vào các lựa chọn 
“Tất cả đều sai.” SV chọn đáp án “đúng” không có nghĩa là SV biết câu trả lời đúng cho câu 
hỏi được hỏi.  
Ngoài 14 qui tắc được tiến sĩ Timothy W. Bothell nêu ra, Jennifer Murdock (2006:2) trong 
bài viết của mình về vấn đề này cũng đưa ra môt nguyên tắc nữa mà tôi cũng muốn đề cập 
đến đó là việc kiểm tra nhiều vấn đề trên cùng một câu hỏi. Jennifer Murdock cho rằng 
điều này làm giảm khả năng của GV trong việc phân hóa SV có nhiều trình độ khác nhau, vì 
SV có thể loại suy ra đáp án đúng.   
VD1: The Down East Coconut Co. is ……… in sleepy Little Bear River, NS, which is 
located between Bigby and Annapolis Royal. 
A. base  B. situates   C. locating  D. based 
Đáp án: D 
VD2: I work for ABC, a company that ……… in transport service. 
A. specializes  B. produces   C. provides  D. supplies 
Đáp án: A 
Trong 2 ví dụ trên SV chỉ cần dựa vào kiến thức ngữ pháp là có thể suy luận ra đáp án đúng. 
Do vậy, mục đích kiểm tra kiến thức từ vựng ở đây không đạt được.  
Thực tế, rất nhiều giáo viên thích sử dụng BTTN do tiện lợi, việc chấm bài nhanh và dễ dàng. 
Ngoài ra, GV có thể tạo ra nhiều đề khác nhau cho cùng một kỳ thi nhờ vào việc trộn đề. 
Theo Madsen (1983), BTTN về từ vựng có thể loại bỏ thói quen ‘nhớ danh sách từ’ của 
người học, khuyến khích người học học từ trong ngữ cảnh. Tuy nhiên, để có được một câu 
hỏi trắc nghiệm từ vựng chuẩn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Qua bài phân tích này 
tôi chỉ muốn nêu ra những lỗi thường gặp trong các BTTN về từ vựng, với mong muốn chia 
sẻ với các đồng nghiệp có quan tâm đến việc thiết kế các BTTN tốt.      

______________________ 
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