
HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 

1. Đăng nhập tài khoản học viên: 

- Học viên sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu từ SQ sau khi đăng ký học. 

 

- Màn hình chính sau khi học viên đăng nhập 

 

2. Thay đổi mật khẩu:  

- Học viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập 

 



- Chọn nút thay đổi mật khẩu 

 

3. Thi kiểm tra trắc nghiệm: 

- Học viên chọn menu danh sách môn thi, sau khi chọn sẽ hiển thị danh sách môn 

đã thi hay chưa thi. 

 

- Học viên chọn nút bắt đầu làm bài đối với môn chưa thi: hệ thống sẽ cảnh báo 

học viên có chắc chắn làm bài không. 

 



- Sau khi hoàn thành bài làm học viên chọn nút kết thúc bài làm 

 

 

 



 

 

- Xem lại bài đã làm: 

 

 



HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN CÂU HỎI 

1. Đăng nhập tài khoản giáo viên: 

 

- Màn hình chính sau khi giáo viên đăng nhập 

 

2. Tạo môn thi:  

- Giáo viên chọn menu tổ chức thi 

 

 



- Chọn nút thêm môn thi 

 

- Chọn thêm câu hỏi cho môn vừa tạo vd: môn Quản trị học 

 

- Nhập đáp án đúng vào ô ý trả lời đúng 

 



- Nếu câu hỏi nào có thêm hình ảnh thì ta chọn nút hình ảnh như hình bên dưới 

 

- Chọn menu tải lên (upload) 

 

- Chọn tập tin hình ảnh từ máy tính, sau đó chọn tải lên máy chủ (upload server) 

 



- Sau khi upload hình lên máy chủ, ta sẽ chọn hình để chèn vào câu hỏi 

 

 

3. Chỉnh sửa môn thi, biên soạn thêm câu hỏi, phân lớp có học viên vào thi:  

 



- Thêm lớp: 

 

4. Xem lịch sử thi của học viên:  

 

 


