TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CHI NHÁNH 2

HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN THỰC HÀNH BÀI KIỂM TRA MIDTERM/FINAL
QUA MẠNG
A. CHUẨN BỊ:
1. Máy tính xách tay (MTXT) hoặc để bàn có micro/loa/tai nghe sẵn sàng và kết nối
internet.
Hãy check tình trạng micro sẵn sàng chưa và ứng dụng được phép sử dụng micro. Đối với
Windows 10, bạn vào Settings và bảo đảm trạng thái ON tại Allow apps to access your
microphone. Đối với các hệ điều hành khác, hãy tham khảo cách thực hiện liên quan hoặc nhờ
người trợ giúp.

2. Thông tin đăng nhập: Được cung cấp bởi GV phụ trách hoặc văn phòng Chi nhánh 2.
3. Không gian yên tĩnh, thời gian đủ để làm bài không bị gián đoạn. Một khi bạn đã bắt đầu
làm bài một môn nào đó, bạn phải bố trí đủ thời gian vì hệ thống không cho dừng. Các môn
chưa làm sẽ không bị ảnh hưởng, nghĩa là làm bài vào lúc khác cũng được.

B. TIẾN HÀNH LÀM BÀI:
Các hướng dẫn dưới đây áp dụng cho tất cả các bậc A2, B1, B2, C1 đối với Listening, Reading và
Writing. Riêng môn Speaking có khác đôi chút giữa bài A2 và các bài còn lại, sẽ được trình bày
cuối cùng.
B1. ĐĂNG NHẬP

Sử dụng Edge (hoặc Internet Explorer), Chrome hoặc Firefox truy cập:
http://a2b1b2c1.info
USERNAME: Do GV/ VP cung cấp
PASSWORD: Do GV/ VP cung cấp

Sau khi đăng nhập xong, nhập ENROLLMENT CODE (Do GV/ VP cung cấp). Lần sau khi đăng
nhập, bạn chỉ cần nhập username/password mà thôi.

B2. LÀM BÀI
Nhấn YES cho lần đầu tiên đăng nhập.

Sau đó màn hình hiển thị bài test liên quan (là Midterm, Final hay Practice); điều này không quan
trọng, vì bạn có code nào thì hệ thống sẽ cho bài tương ứng. Click vào bài test.

Bạn sẽ thấy nội dung 4 môn thi.

Ở kỳ thi thật, bạn bắt buộc phải thực hiện theo thứ tự Listening, Reading, Writing và Speaking.
Trong điều kiện thực hành, hệ thống thi của CN2 cho phép bạn tùy chọn thứ tự các môn. Nếu bạn
thấy chỉ còn 15p để làm bài và sau đó phải làm việc khác chẳng hạn, bạn có thể chọn làm môn
Speaking thôi. Những môn chưa làm sẽ được làm sau, không ảnh hưởng tổng quỹ thời gian
chung.
Nhưng hãy lưu ý rằng một khi bạn click chọn làm bài một môn nào đó, bạn không được phép
dừng. Hệ thống sẽ tính điểm và không cho phép bạn làm lại.

Bây giờ ta hãy xem cách làm một môn, ví dụ môn Listening. Thật ra các thao tác làm bài
Listening, Reading, Writing đều rất đơn giản, rõ ràng, không cần phải giải thích gì nhiều. Trong
quá trình làm bài, hãy theo dõi đồng hồ đếm ngược ở đầu mỗi slide để quản lý thời gian của bạn.
KHÔNG cần quan tâm nút LƯU BÀI, vì hệ thống sẽ tự động lưu. Chỉ khi xong một slide (trang) và
bạn muốn sang slide khác thì click TIẾP TỤC.
Bạn được phép QUAY LẠI những trang đã làm (trong cùng một môn) để chỉnh sửa tùy ý trước
khi bài thi kết thúc, nhưng khi QUAY LẠI thì không được NGHE LẠI (đối với môn Listening).
Khi đến trang cuối cùng của môn thi Listening/Reading bạn sẽ thấy SCORES. Click vào CLICK
HERE để xem điểm bài làm của bạn. Lúc này không được phép quay lại nữa.

Đồng hồ cho biết thời gian còn lại

Có thể chọn để đến/quay lại các
phần nhanh chóng

Chỉ dùng nút TIẾP
TỤC, không cần
quan tâm nút LƯU
BÀI hay NỘP BÀI

Click vào YOUR SCORE để xem điểm. Click vào dấu X để đóng môn hiện tại và sang môn khác.

Phần trên đây áp dụng cho LISTENING và READING.
Đối với môn WRITING, khi kết thúc câu cuối cùng (Part 3 đối với A2, Part 2 đối với B1B2C1, hãy
click FINISH ATTEMPT và tiếp tục click SUBMIT ALL AND FINISH để nộp bài.)

Ở cuối trang của môn WRITING, bạn có thể chọn môn tiếp theo để làm bài.

Bây giờ ta sang môn SPEAKING.
Đối với cả hai bậc A2 và B1B2C1, các bạn đều cần làm quen với khung thao tác ghi âm dưới đây:
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3
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Khi có hiệu lệnh NOW CLICK ON THE RECORD BUTTON thì bạn nhấn vào icon micro màu đỏ (1)
và bắt đầu nói. Lưu ý nói to, rõ. Lúc này bạn sẽ thấy đồng hồ (2) bắt đầu đếm ngược và cho biết
thời gian còn lại của phần đó là bao nhiêu.
Khi có hiệu lệnh kết thúc thì bạn click vào nút STOP (3)(Bạn cũng có thể click nút này trước khi
thời gian cho phép kết thúc nhưng chúng tôi không khuyên bạn làm như vậy).
ĐỐI VỚI BÀI THI A2, BẠN CLICK NÚT STOP VÀ UPLOAD SAU KHI KẾT THÚC CẢ BA PHẦN
THI. ĐỐI VỚI BÀI THI B1B2C1, BẠN CLICK NÚT STOP VÀ UPLOAD SAU KHI KẾT THÚC MỖI
PHẦN THI.

Sau khi click STOP, bạn click UPLOAD (4). Bài nói của bạn sẽ được tải lên hệ thống để GV nhận
xét và cho phản hồi. Chờ đến khi bạn thấy dòng UPLOADED SUCCESSFULLY rồi hẵn chuyển sang
phần thi kế tiếp.

Quy trình như sau: Khi bạn bấm chọn thi SPEAKING, màn hình sẽ hiện ra khung đề bài và bảng
điều khiển (như đã nói trên). Khi click vào dấu PLAY trong khung đề bài thì phần thi sẽ bắt đầu
tính giờ, câu hỏi hiện ra.
Thao tác sử dụng bảng điều khiển đã trình bày ở trên.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

(1) Đối với bài thi A2, bạn chỉ click MICRO (màu đỏ) MỘT LẦN duy nhất, và sau khi đã thực hiện
hết 4 phần thi thì mới bấm STOP và UPLOAD (như đã nêu trên). Sau đó chọn FINISH ATTEMPT,
rồi SUBMIT ALL AND FINISH.

(2) ĐỐI VỚI BÀI THI B1B2C1 thì bạn phải UPLOAD SAU MỖI PHẦN (Part1, 2, 3) trước khi qua
phần kế tiếp. Cuối cùng, khi thực hiện xong Phần 3 thì mới click FINISH ATTEMPT, SUBMIT ALL
AND FINISH.

B3. KIỂM TRA BÀI ĐÃ HOÀN THÀNH:
Vào bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể đăng nhập hệ thống và xem kết quả (Click vào GRADES ở
menu bên trái). Đối với môn LISTENING/READING bạn sẽ thấy số điểm đã đạt được và dấu
check hoàn thành. Đối với môn WRITING/SPEAKING bạn sẽ không thấy dấu check hoàn thành
khi kết thúc phần thi, bởi vì GV chưa cho nhận xét thì hệ thống chưa xem là bài thi hoàn thành.

Khi GV đã đọc và cho nhận xét bài thi WRITING/SPEAKING, bạn có thể đăng nhập và xem nhận
xét của GV.

Chúc các bạn học tập tiến bộ và thi đạt kết quả mong đợi.
Cám ơn bạn đã tin tưởng chọn học tại Chi nhánh 2 Trung tâm Ngoại ngữ ĐHSP TPHCM.
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