TRÌNH BÀY BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN BẰNG GOOGLE FORM
1. PHẦN 1: THÔNG TIN HỌC SINH
Đăng nhập vào Google Form như các bài hướng dẫn trước Chọn Bắt dầu tạo
biểu mậu mới.

Tạo biểu mẫu thu thập thông tin của học sinh.(Giống như cách làm biểu mãu khảo sát
trước đây)

2. PHẦN 2: XEM CLIP BÀI GIẢNG
Trước khi qua phần này, quý thầy cô vui lòng chọn tách phần như sau

Nháy chuột vào đây để chọn Thêm phần

Chúng ta sẽ thêm đoạn phim mà chúng ta quay vào đây nha. (Xin các bạn thông
cảm do chưa có nguồn tư liệu nên ở đây chúng tôi sử dụng tư liệu sưu tầm trên mạng
internet để minh họa cho bài viết này).
Do file phim này có ở trên Youtube nên chúng ta lấy link và dán vào nha. (Cách tải
file phim lên Youtube có nhiều hướng dẫn trên mạng internet, nên chúng tôi sẽ viết
ngắn gọn trong bài tiếp theo nha).

Lấy link file phim ở Youtube ở mục Chia sẻ nha

Chọn Sao chép link trên và dán vào Google Form

Nhớ nháy chuột vào mục Tìm kiếm, sau đó nháy chuột vào đoạn phim và nhấn nút
Chọn

Điều chỉnh file phim cho vừa khung hình, viết nội dung liên quan đến đoạn phim

3. PHẦN 3: LÀM BÀI TẬP
Tiếp tục như trên, ta chọn Thêm phần để tách phần bài tập riêng cho hop5c sinh dễ
theo dõi.

Tiến hành soạn bài làm trắc nghiệm như bài viết trước đã hướng dẫn.

Trên đây chỉ là tài liệu minh họa phần bài tập, quý thầy cô dựa vào nội dung bài học
có thể soạn bài tập ở nhiều dạng khác nhau. Ngoài trắc nghiệm ta có thể chọn dạng
bài tự luận Phần đáp án ta chọn Đoạn
Còn vướng ở chỗ công thức Toán chưa chèn được ký hiệu m2 hay m3,……
XIN CHÀO VÀ HẸN Ở BÀI HƯỚNG DẪN TIẾP THEO…………..
Link bài minh họa: https://forms.gle/9H5AKYVHicbJHLQSA

