
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Dành cho thí sinh tham gia thi thử trực tuyến
vào lớp 10 THPT CNN ngày 26/5/2021

Bạn đang tham gia trên nền tảng Zoom Webinar
nên sẽ không nhìn thấy các thành viên khác trong
buổi hướng dẫn. Buổi hướng dẫn sẽ bắt đầu trong
ít phút nữa. Trân trọng!
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Thông tin 
chung về 
kỳ thi



03 môn thi

- ĐGNL Ngoại ngữ (90 phút)

Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn

Trắc nghiệm + Tự luận + Phỏng vấn

- ĐGNL Toán và Khoa học Tự nhiên (55 phút)

Trắc nghiệm

- ĐGNL Văn và Khoa học Xã hội (55 phút)

Trắc nghiệm + Tự luận



Môn 1. ĐGNL Ngoại ngữ 
Tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn

- Thời gian làm bài: 90 phút

- Nội dung, hình thức:

• Phần 1: 60 câu hỏi trắc nghiệm

Lựa chọn phương án tương ứng trên giao diện

• Phần 2: 01 câu tự luận về một chủ đề cho sẵn

+ Đối với Tiếng Anh: gõ trực tiếp vào phần bài làm

+ Đối với các thứ tiếng khác: viết bài trên giấy, chụp ảnh rồi

gửi cho CBCT qua Zalo



Môn 2. ĐGNL Toán & KHTN

- Thời gian làm bài: 55 phút

- Nội dung, hình thức: 35 câu hỏi trắc nghiệm gồm:

• 25 câu hỏi Toán

• 10 câu hỏi về Khoa học Tự nhiên thường thức (thuộc 

các lĩnh vực Lý, Hoá, Sinh)

Lựa chọn phương án tương ứng trên giao diện



Môn 3. ĐGNL Văn & KHXH

- Thời gian làm bài: 55 phút

- Nội dung, hình thức:

• Phần 1: 20 câu hỏi trắc nghiệm

Lựa chọn phương án tương ứng trên giao diện

• Phần 2: 02 câu tự luận cảm thụ tác phẩm văn học

Gõ trực tiếp vào phần bài làm



Lịch thi

Chỉ thi trong 01 buổi sáng

6:30 Thí sinh truy cập phòng Zoom (do Hội đồng thi cung cấp)

7:00 Thí sinh truy cập Hệ thống thi trực tuyến (theo hiệu lệnh của CBCT)

7:30 Bắt đầu tính giờ làm bài môn ĐGNL Ngoại ngữ

9:20 Bắt đầu tính giờ làm bài môn ĐGNL Toán & KHTN

10:15 Thí sinh nghỉ giải lao tại chỗ

10:30 Bắt đầu tính giờ làm bài môn ĐGNL Văn & KHXH
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Quy chế phòng thi 
dành cho thí sinh



1. Thí sinh cần có:

• Máy tính bàn hoặc máy tính xách tay có camera,

mic, đã cài đặt phần mềm Zoom Meeting để truy

cập phòng thi trực tuyến;

• Điện thoại thông minh đã cài đặt phần mềm Zalo

(đối với các thí sinh thi các ngoại ngữ khác tiếng

Anh), có tính năng chụp ảnh;

• Kết nối mạng ổn định.

Quy chế phòng thi



2. Thí sinh phải truy cập phòng Zoom đúng giờ theo thông báo

của trường. Thí sinh truy cập chậm quá 15 phút sau khi có hiệu

lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó

(ngoại trừ thí sinh đã truy cập nhưng bị ngắt kết nối mạng trong

quá trình làm bài, có minh chứng gửi cho CBCT)

Quy chế phòng thi



3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Truy cập đúng phòng thi do Hội đồng thi cung cấp.

- Bật và chỉnh camera theo hướng chính diện từ nửa người lên hết

đỉnh đầu, không dùng nền ảo (Virtual Background), đảm bảo

mặt của thí sinh luôn xuất hiện trên khung hình trong suốt quá

trình làm bài.

Quy chế phòng thi



3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cần thiết như bút, giấy A4

trắng, máy tính cầm tay (thuộc danh mục máy tính cầm tay

được phép mang vào phòng thi của Bộ GD&ĐT);

- Thí sinh phải ngồi ngay ngắn, tập trung và làm bài thi một mình

trong không gian yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng, trang phục lịch sự.

Quy chế phòng thi



3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Micro của thí sinh sẽ được tắt trong suốt quá trình làm bài. Muốn

phát biểu, thí sinh sử dụng chức năng Giơ tay (Raise Hand) và

chỉ được phép bật mic khi có hiệu lệnh của CBCT.

- Thí sinh không được sử dụng các kênh tra cứu tài liệu, bật các

thiết bị, chương trình khác trên máy tính ngoại trừ phần mềm

Zoom Meeting và Hệ thống thi trực tuyến.

Quy chế phòng thi



3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Thí sinh không chụp ảnh, chụp màn hình trong suốt thời gian

làm bài.

- Thí sinh không được rời khỏi vị trí trong suốt thời gian làm bài.

Trong trường hợp đặc biệt được cán bộ coi thi cho phép, thí sinh

cần quay trở lại vị trí trong thời gian không quá 03 phút.

- Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự

hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Quy chế phòng thi



3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Bài thi chỉ mở một lần vào khung thời gian đã quy định. Thí sinh

nhập mã truy cập do cán bộ coi thi cung cấp để mở đề thi. Bài

thi sẽ tự động nộp khi hết thời gian quy định và tính điểm những

câu thí sinh đã làm.

- Nếu kết nối mạng của thí sinh bị gián đoạn trong thời gian làm

bài, thí sinh có thể truy cập lại ngay khi có kết nối mạng và tiếp

tục làm bài thi tại câu đang làm dở.

Quy chế phòng thi



03Liên hệ



Hotline liên hệ

Thí sinh gặp bất kỳ vấn đề nào 
trong quá trình dự thi, liên hệ ngay

0979 292 969

0902 030 942

0964 060 697



Chúc các em đạt 
được kết quả cao 

trong kỳ thi sắp tới!


