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I. ðăng nhập (hoàn thành 2 màn hình 1 và 2)
Nếu SV học theo học chế Niên chế thì chọn Hệ là Niên chế
Nếu SV học theo học chế Tín chỉ thì chọn Hệ là Tín chỉ
1
niên
chế

Lớp Niên chế nhập 2 thông tin
là Mã sinh viên và tên Lớp.

2
tín
chỉ

Lớp Tín chỉ nhập 3 thông tin là Mã sinh
viên, Lớp sinh viên, và Mã lớp học phần

Nhập Mã SV, Họ và tên SV, phòng thi,
số máy và chọn ñúng môn thi.

II. Thi (sau khi nhấn vào nút “Bắt ñầu làm bài”, thời gian thi ñược tính từ lúc này)
3

4

Sử dụng các nút “Câu trước” và “Câu kế tiếp” ñể di chuyển
ñến câu kế trước hoặc câu kế sau của câu hiện tại. Muốn di
chuyển nhanh ñến câu nào thì chọn nút “Chọn câu” sẽ xuất
hiện màn hình số 4.
Ô “Gắn cờ hiệu cho câu này” dùng ñể ñánh dấu câu cần xem
lại sau này. Ô này không ảnh hưởng ñến ñiểm số của câu.

Khi nhấn nút “Chọn câu” sẽ hiện ra màn hình số 4
Ở màn hình này sẽ cho biết câu nào ñã làm, câu nào chưa
làm, và câu nào có gắn cờ hiệu.
Muốn di chuyển ñến câu nào thì nhấn chọn vòng tròn tương
ứng với câu ñó.

III. Kết thúc bài thi
Sinh viên chỉ ñược nộp bài sau 2/3 thời gian.
ðể nộp bài, SV nhấn vào nút “Nộp bài và kết thúc”.
Màn hình số 4 sẽ xuất hiện ñể SV kiểm tra lại lần
cuối. Tại màn hình số 4, nếu muốn nộp bài thì lại
nhấn vào nút “Nộp bài và kết thúc”, máy sẽ hỏi xác
nhận có muốn kết thúc, nhấn nút “Yes” ñể kết thúc.
Màn hình bên phải sẽ xuất hiện. SV ñiền các thông
tin trong phần (a) vào phiếu ñể nộp cho giám thị.
SV giơ tay thông báo cho giám thị coi thi biết.

Lưu ý: Trong suốt thời gian thi, SV
không ñược sử dụng bất cứ phần
mềm nào ngoài chương trình thi CTS.
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