HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DAILYTEST
(thuộc chuỗi ứng dụng Honki de Nihongo)
Chào mừng đến với ứng dụng DailyTest- ứng dụng kiểm tra năng lực tiếng Nhật tổng
hợp!!! Đây là một ứng dụng nằm trong chuỗi ứng dụng học tiếng Nhật Honki de Nihongo mang
tên Daily Test.
Nắm bắt và hiểu được tâm lý của người học rằng muốn kiểm tra, xác nhận năng lực của
bản thân thông qua các bài kiểm tra nhanh cho nên tiếp nối với ứng dụng Honki de Nihongo, ứng
dụng DailyTest được tạo ra nhằm giúp người dùng kiểm tra, xác nhận được năng lực của bản
thân sau khi đã học xong tiếng Nhật Basic 1 & 2.
Đặc điểm của ứng dụng là chỉ dành cho những học viên thuộc tổ chức mà bên phía ứng
dụng đã liên kết. Vậy nên người dùng được ưu tiên sử dụng 1 ứng dụng riêng biệt, chuyên sâu
đặc biệt để kiểm tra được năng lực của bản thân. Ngoài ra, người học sẽ không bị làm phiền bởi
bất kì quảng cáo nào như những ứng dụng khác, giúp người học tập trung làm bài để đem lại kết
quả tốt nhất.
Nội dung của ứng dụng được biên soạn bởi những giáo viên người Nhật và người Việt
với những kiến thức sâu, rộng, bám sát những từ ngữ, câu văn mà người Nhật thường hay sử
dụng giúp người học nắm, hiểu được những cách dùng của người Nhật, từ đó có thể sử dụng
được tiếng Nhật một cách chính xác, trôi chảy và tự nhiên nhất.
Và dưới dây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng DailyTest trên điện
thoại thông minh một cách hiệu quả nhất. Hi vọng thông qua bài hướng dẫn này người dùng sẽ
sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả mang lại kết quả học tập tốt nhất!
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I.

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

1. Tải ứng dụng Honkide DailyTest
- Vào trình duyệt web của điện thoại hoặc máy tính bảng, nhập vào “Tìm kiếm” với từ khóa
“honkidenihongo.com”.
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-

Sau khi nhập xong từ khóa sẽ đi tới màn hình trang chủ của Honkide Nihongo. Ở trang chủ
này có mục hiển thị tất cả các ứng dụng của Honkide Nihongo. Chọn vào mục Download để
tải ứng dụng muốn học về máy(ứng dụng Honkide Nihongo dailyTest). Các ứng dụng hiện
lần lượt từ trên xuống dưới, và theo thứ tự các ứng dụng của Android và iOS, người dùng
vuốt màn hình từ trên xuống dưới để chọn ứng dụng phù hợp với thiết bị học của mình và tải
ứng dụng về máy.
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-

Sau khi đã chọn được ứng dụng thích hợp để tải về máy, người dùng chọn mục “Download
on App Store” với hệ điều hành iOS và “Download on Google play” với hệ điều hành
Android.
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2. Đăng ký và đăng nhập:
Để bắt đầu vào làm bài kiểm tra thì học viên phải có tài khoản.
Chú ý: Tài khoản sử dụng ứng dụng DailyTest phải giống tài khoản cũ đã sử dụng trên ứng dụng
Basic1 & 2. Không được tạo tài khoản mới, trường hợp tạo tài khoản mới tất nhiên thông tin tài
khoản mới đăng ký sẽ không được cập nhật vào lớp đã đăng ký liên kết với nhà quản lý và học
viên sẽ không thể làm được bài kiểm tra. Vậy nên bắt buộc tài khoản đăng nhập vào ứng dụng
DailyTest phải là tài khoản đã đăng nhập ở Basic và thuộc liên kết giữa trường học với phía nhà
quản lý.
Học viên chỉ cần nhập Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu đã có sẵn trong ứng dụng Basic 1 hoặc
Basic 2 vào đây, chọn nút Đăng Nhập là có thể vào được ứng dụng.
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Khi đăng nhập, nếu không nhớ Mật Khẩu thì làm theo cách sau:
-

-

Bấm chọn vào “Đặt lại Mật Khẩu”. Sau đó nhập lại tên Email đã đăng ký tài khoản để hệ
thông gửi mã xác nhận mật khẩu về Email đó.
Sau khi nhập xong Email, chọn “Gửi” để hệ thống lấy địa chỉ Email và gửi Mã Đặt Lại về
Email đó.

Đăng nhập vào Email để lấy Mã Đặt Lại. Nhập Mã Đặt lại. Sau khi nhập Mã Đặt Lại thành
công thì tiến hành Đặt Lại Mật Khẩu bằng cách nhập Mật Khẩu mới và Mật Khẩu Xác Nhận,
sau đó bấm “Gửi”. Vậy là bước Đặt Lại Mật Khẩu đã hoàn thành rồi.
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Hoặc trong trường hợp tạo mới tài khoản học viên làm như sau:
Từ màn hình Đăng nhập chọn “Đăng ký” ở góc dưới cùng bên phải và điền các thông tin
cần thiết:
•
•
•
•

Tên đăng nhập: gồm 5 đến 20 ký tự, chỉ chứa ký tự thường hoặc số, ký tự bắt đầu chỉ
được chữ, ký tự cuối chỉ được chữ hoặc số, và không chứa các ký tự đặc biệt như khoảng
trống (space),…
Email: nhập email của học viên đăng ký. Email có độ dài từ 5 đến 100 ký tự.
Mật khẩu: gồm từ 6 đến 20 ký tự.
Mật khẩu xác nhận: nhập lại nội dung đã nhập ở phần “Mật khẩu” phía trên.

Điều khoản dịch vụ là phần giới thiệu về ứng dụng. Sau khi tìm hiểu về Điều khoản ứng dụng,
chọn vào ô “Tôi đồng ý với các Điều khoản Dịch Vụ”.

Lưu ý: Sau khi đăng ký mới tài khoản, học viên phải thông báo thông tin tài khoản đến giáo
viên hoặc nhà quản lý để giáo viên đăng ký thông tin học viên vào lớp đã có liên kết với nhà
quản lý. Có như vậy học viên mới có thể tải và làm bài kiểm tra cũng như giáo viên phụ trách
sẽ dễ dàng quản lý được của học viên.
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II.

GIỚI THIỆU DANH SÁCH MÀN HÌNH TRONG ỨNG DỤNG

Ở đây hiển thị đầy đủ các mục giúp học viên nhanh chóng điều tra, xác nhận các thông tin cần
thiết khi sử dụng ứng dụng như: Tên đăng nhập, Mã Người Dùng App, Danh Sách Bài Kiểm Tra,
Thông Tin Cá Nhân, Đồng bộ, Thiết Đặt, Hướng dẫn sử dụng, Về Chúng Tôi, Đăng Xuất.
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1. Danh Sách Bài Kiểm Tra
Trên Danh Sách Bài Kiểm Tra sẽ hiển thị các thông tin như:
• Ở phía bên trái của Danh Sách Bài Kiểm Tra (hay các mục bên dưới) đều có ký
hiệu “≡”. Khi bấm chạm vào ký hiệu này sẽ giúp học viên quay về màn hình
menu.
• Ở phía bên phải của Danh Sách Bài Kiểm Tra là hình ảnh Chuông báo biểu thị
cho phần Tin nhắn từ phía giáo viên/nhà quản lý gửi đến học viên.
• Danh Sách Bài Kiểm Tra sẽ bao gồm 2 phần: Kiểm tra 10 phút và Kiểm tra tổng
hợp.
• Phía dưới của mỗi phần có biểu tượng “Tải tất cả”, học viên cần bấm vào đây để
tải toàn bộ nội dung bài học thì mới có thể kiểm tra toàn bộ bài học được. Còn
nếu không muốn tải toàn bộ thì có thể chọn hình ảnh dấu mũi tên xuống phía bên
phải để tải riêng từng bài.
Lưu ý: Ở phần Kiểm tra 10 phút thì bài 0 được xem như bài miễn phí, bất cứ người dùng
nào sau khi tải ứng dụng về đều có thể nhìn thấy, tuy nhiên từ bài 1 trở đi, thì chỉ những
người dùng thuộc tổ chức mà phía ứng dụng liên kết mới có thể nhìn thấy và tải về để
kiểm tra.
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2. Thông Tin Cá Nhân
Khi vào mục thông tin cá nhân, màn hình sẽ xuất hiện ra các thông tin của học viên như:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Mã học viên: Là mã để sử dụng dịch vụ bên ngoài và quản lý dữ liệu.
Tên hiển thị: Là tên đăng ký trên Màn hình quản lý.
Trường học: Nơi học viên đang theo học.
Tên lớp học: Lớp học của học viên.
Tên đăng nhập: Tên học viên dùng để đăng nhập vào app.
Email: Email của học viên.

3. Đồng bộ
Giúp đồng bộ dữ liệu học tập giữa các thiết bị học khác nhau của cùng một tài khoản học
viên hoặc giúp đẩy nhanh dữ liệu kiểm tra lên trên Màn hình quản lý. Sau khi làm xong bài kiểm
tra học viên nên bấm vào Đồng bộ để kết quả đưa lên Màn hình quản lý được đầy đủ và chính
xác.
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4. Thiết đặt
Trợ giúp: Đây là phần vô cùng hữu ích cho những học viên mới lần đầu làm quen với ứng
dụng. Khi chọn  vào trong hộp thoại thì sẽ hiển thị giải thích nội dung chi tiết ở các trang.

5. Hướng dẫn sử dụng
Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về các phần học trong ứng dụng nhằm
hướng dẫn cách học cụ thể cho những học viên lần đầu làm quen với app.

6. Về chúng tôi
Đây là phần giới thiệu về phiên bản, Điều Khoản Dịch Vụ cũng như đội ngũ tạo ra ứng dụng
DailyTest.
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Thông qua đây người dùng có thể biết được các app mà công ty chúng tôi đã tạo ra
bằng cách click vào mục “Các App khác”, ở đây sẽ hiện đầy đủ các app có liên quan đến
app DailyTest như Honkide Nihongo Basic 1, Honkide Nihongo Basic 2, Honkide Nihongo
N3 Chokuzen,… Người dùng có thể tải về dùng một cách tiện lợi.

7. Đăng xuất
Đăng xuất ra khỏi ứng dụng.
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III.

CÁCH LÀM BÀI KIỂM TRA VỚI ỨNG DỤNG

1. Kiểm tra 10 phút
Sau khi tải bài kiểm tra về (cách tải đã được giới thiệu ở mục A.1, Danh sách bài kiểm tra),
học viên lựa chọn bài muốn học.
Để có thể làm được bài kiểm tra thì cả lớp sẽ có một Mã Kiểm Tra và Mã này sẽ được giáo
viên cung cấp trước khi làm bài. Mã này chỉ sử dụng 1 lần trong khi làm bài. Sau khi làm xong
lần thứ nhất, lần sau học viên không cần nhập Mã kiểm tra này nữa.
Nhập xong Mã kiểm tra thì nhấn nút “OK” để thực hiện làm bài.
Sau khi nhập thành công Mã kiểm tra thì sẽ hiện ra màn hình Start, chọn vào biểu tượng và
bắt đầu làm bài.
Học viên làm lần lượt các phần trong bài, mỗi bài có 3 phần là Hán tự, Từ vựng và Ngữ Pháp.
Mỗi phần có số lượng câu hỏi khác nhau, thời gian làm bài riêng biệt.
Cách làm bài tập của 3 phần Hán tự, Từ vựng, Ngữ pháp là giống nhau nên ở đây sẽ chỉ
hướng dẫn cụ thể ở phần Hán tự.
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Phần kiểm tra Hán tự gồm có 30 câu hỏi. Các câu hỏi trong phần bài tập này xoay quanh các
chữ Hán có trong sách Mina, nội dung các câu hỏi là nhìn chữ Hán chọn chữ Hiragana và ngược
lại.
Thời gian làm bài cho 30 câu hỏi là 10 phút.
Sau khi chọn nút bắt đầu ở màn hình Start thì một danh sách các câu hỏi sẽ hiện lên. Học
viên chọn câu để bắt đầu làm bài. Học viên có thể tùy ý lựa chọn câu hỏi bắt đầu nhưng thông
thường học viên nên làm bài theo thứ tự từ câu đầu tiên để tránh gây ra việc làm sót câu.
Những câu học viên đã làm thì trên màn hình Danh Sách Câu Hỏi sẽ hiển thị màu xanh da
trời. Học viên chỉ làm những câu mà mình chưa làm là những câu đang hiển thị màu trắng. Sau
khi làm xong bài kiểm tra, học viên nên kiểm tra mình đã trả lời hết tất cả các câu hỏi chưa bằng
cách mở lại tính năng này để tránh được tình trạng bỏ sót câu hỏi khi làm bài kiểm tra.
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Sau khi làm xong bài, chọn “Nộp Bài” thì sẽ hiển thị màn hình xác nhận xem học viên có
chắc chắn muốn nộp bài hay không. Nếu muốn nộp bài chọn “OK”, nếu muốn hủy để xem xét
lại phần đã làm, chọn “Bỏ qua”.
Ở màn hình kết quả có hiển thị chi tiết những câu mà học viên đã trả lời đúng và trả lời sai.
Những câu học viên trả lời đúng sẽ được biểu thị bằng nền màu xanh, những câu học viên trả lời
sai sẽ được biểu thị bằng màu đỏ.
Điều này sẽ rất có ích trong việc giúp học viên có thể biết được mình đã làm sai ở đâu, hoặc
những câu mình thường xuyên sai là câu nào để có thể tập trung vào những câu sai nhiều hơn và
dễ dàng thuộc bài hơn.
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Kết quả kiểm tra lần đầu

Kết quả làm bài từ lần thứ 2 trở đi

Chú ý: Với lần đầu làm bài, thì đây được xem như bài kiểm tra nên học viên sẽ không
được quyền làm lại những câu đã làm sai trước đó, chỉ có thể xem được câu nào mình trả lời
đúng và câu nào còn chưa đúng. Nhưng ở những bài luyện tập lần thứ 2 trở đi, học viên có
thể luyện tập lại những câu sai như phần luyện tập ở ứng dụng Honkide Nihongo Basic 1&2.
Kết quả của bài kiểm tra của học viên cũng sẽ được hiển thị chi tiết trên Màn Hình Quản Lý
và giáo viên cũng có thể biết được tình hình làm bài của học viên.
-

Phần kiểm tra Từ vựng với cách làm tương tự như ở trên, mỗi bài kiểm tra Từ vựng có 25
câu hỏi, thời gian làm bài 8 phút 20 giây.
Phần kiểm tra Ngữ pháp cũng tương tự, mỗi bài kiểm tra Ngữ pháp có 30 câu hỏi, thời gian
làm bài 8 phút.
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2. Kiểm tra Tổng hợp
Tương tự như phần Kiểm Tra 10 phút, Kiểm Tra Tổng Hợp là phần giúp giáo viên có thể
kiểm tra được học viên của mình đã nắm được bao nhiêu kiến thức đã học.
Kiến thức tổng hợp ở đây là kiến thức của 2 bài liên tiếp nhau, ở app Daily Test hiện tại gồm
có 13 bài, bài 13 là bài test tổng hợp từ bài 1 đến bài 25.
Trong mỗi bài vẫn có 3 phần đó là: Hán tự, Từ vựng và Ngữ Pháp.
Điều đặc biệt khác với phần Kiểm Tra 10 phút đó là mỗi khi vào làm bài test tổng hợp này,
học viên đều phải nhập một Mã Kiểm Tra khác nhau và Mã này được hiển thị trên Màn Hình
Quản Lý, giáo viên sẽ cung cấp cho học viên mỗi khi làm bài.
Sau khi chọn phần muốn làm bài Kiểm Tra thì màn hình Mã Kiểm Tra sẽ hiện ra, học viên
nhập Mã Kiểm Tra, chọn “OK” và bắt đầu làm bài.

2

3
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Phần kiểm tra Hán tự gồm có 50 câu hỏi. Các câu hỏi trong phần bài tập này xoay quanh các
chữ Hán có trong sách Mina của 2 bài gộp làm một, nội dung các câu hỏi là nhìn chữ Hán chọn
chữ Hiragana và ngược lại.
Thời gian làm bài cho 50 câu hỏi là 16 phút 40 giây.
Sau khi chọn nút bắt đầu ở màn hình Start thì một danh sách các câu hỏi sẽ hiện lên. Học
viên chọn câu để bắt đầu làm bài. Học viên có thể tùy ý lựa chọn câu hỏi bắt đầu nhưng thông
thường học viên nên làm bài theo thứ tự từ câu đầu tiên để tránh gây ra việc làm sót câu.

Thông thường học viên sẽ làm bài theo thứ tự làm xong câu này, câu tiếp theo sẽ tự động
hiện ra. Học viên cũng có thể tùy chọn nút “Câu Trước” hoặc “Câu Tiếp” để xem lại những câu
trước hoặc đi tới những câu hỏi ở phía sau.
Ở góc màn hình bên phải sẽ có biểu tượng “≡” Danh Sách Câu Hỏi. Học viên có thể lựa
chọn cách làm ngẫu hứng, không theo thứ tự câu hỏi bằng cách chọn vào nút biểu tượng, danh
sách các số câu hỏi sẽ hiện ra và học viên có thể làm tùy thích.
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Những câu học viên đã làm thì trên màn hình Danh Sách Câu Hỏi sẽ hiển thị màu xanh da
trời. Học viên chỉ làm những câu mà mình chưa làm là những câu đang hiển thị màu trắng.
Sau khi làm bài xong, chọn Nộp bài và màn hình kết quả sẽ hiện ra, học viên sẽ biết được
mình đã làm được bao nhiêu điểm. Đồng thời kết quả của bài kiểm tra đó sẽ tự động cập nhật lên
Màn Hình Quản Lý và giáo viên có thể dễ dàng nắm được kết quả kiểm tra của học viên.
Khi muốn làm bài kiểm tra của phần khác hoặc của bài học khác, chọn “Danh Sách Bài
Kiểm Tra”.
-

Tương tự như giải thích cách làm trên, phần Kiểm tra Tổng hợp Từ Vựng và Kiểm tra Tổng
hợp Ngữ Pháp cũng có cách làm giống như vậy.
+ Phần kiểm tra Tổng hợp Từ Vựng có 50 câu hỏi, thời gian làm bài 16 phút 40 giây.
+ Phần kiểm tra Tổng hợp Ngữ Pháp có 35 câu hỏi, thời gian làm bài 14 phút.
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Trên đây là phần giới thiệu tổng quát về cách sử dụng app DailyTest, hi vọng
thông qua bài viết này các giáo viên cũng như học viên sẽ dễ dàng sử dụng app
hiệu quả!

Hết
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