HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN BÀI THI

Hướng dẫn làm bài thi
Adobe Certified Professional
Khi làm các bài thi Adobe Certified Professional (Photoshop, Illustrator, Indesign,..) người dự thi đều
phải trải qua các bước sau:
1. Phần chào mừng: chào mừng người dự thi và giới thiệu các thông tin sơ lược về bài thi
2. Phần khảo sát: thu thập và thông tin người thi, người thi chỉ việc chọn để trả lời 3 câu
hỏi của nhà tổ chức.
3. Phần giới thiệu tổng quan bài thi: bao gồm số câu hỏi lý thuyết, số câu hỏi thực hành
và thời gian để thực hiện, Kèm theo tiến trình các giai đoạn thực hiện bài thi.
4. Phần thực hiện các bài thi: Hướng dẫn cách làm bài thi và thực hiện bài thi.
5. Phần phản hồi về bài thi: Người thi có thể phản hồi để góp ý cho bài thi. (có thể phản
hồi hoặc không phản hồi).
6. Phần xem kết quả thi. Sau khi hoàn tất bài thi người thi sẽ biết ngay kết quả và có bảng
điểm đánh giá trên màn hình.
Phần dưới đây, IIG Vietnam minh họa tiến trình thi bài thi Adobe Certified Professional – Photoshop
theo từng màn hình thi gần với thực tế để các bạn từng bước làm quen với giao diện bài thi.

1. MÀN HÌNH CHÀO MỪNG
Bài thi này gồm có hai phần, trước mỗi phần bạn sẽ có phần hướng dẫn
•
•
•
•

Trong bài thi này, Bạn sẽ phải trả lời 13 câu hỏi và thực hiện 20 bài tập.
Bạn sẽ có 50 phút để hoàn thành các bài thi. Khi bạn xem các phần hướng dẫn bạn sẽ
không bị tính thời gian.
Bạn sẽ thấy hai màn hình tóm tắt (summary) sau khi hoàn tất mỗi phần câu hỏi và phần
bài tập.
Bạn có thể chọn nút Đặt lại câu hỏi/Đặt lại bài tập để xóa các thay đổi của bạn khỏi tài
liệu. Việc này sẽ không đặt lại thời gian thi của bạn, vì vậy hãy sử dụng nút này một
cách thận trọng.

Chọn nút Tiếp theo để làm khảo sát ngắn.

2. PHẦN KHẢO SÁT
Hãy cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của bạn. Trả lời ba câu hỏi bằng cách chọn các tùy chọn từ danh
sách thả xuống.
Sau khi bạn trả lời các câu hỏi, hãy chọn Tiếp theo để bắt đầu phần đầu tiên của kỳ thi.
Phần Trả lời
1. Tình trạng học tập hiện tại của bạn là gì?
2. Bạn đã sử dụng Adobe Photoshop CC 2020
được bao lâu?
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3. Bạn đã sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Photoshop được bao lâu rồi?

3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BÀI THI
•

•
•

Bài thi này có hai phần: Một phần có xx câu hỏi mà bạn sẽ trả lời (được gọi là Phần câu
hỏi) và phần còn lại có xx bài tập mà bạn cần thực hiện trên Photoshop (được gọi là
Phần bài tập).
Bạn sẽ có 50 phút để hoàn thành cả hai phần.
Sơ đồ thực hiện

Hướng dẫn
thực hiện
phần câu hỏi

Đồng hồ bắt đầu đếm giờ
Câu hỏi

Tóm tắt

Hướng dẫn
thực hiện
phần bài tập

Đồng hồ đếm giờ tiếp tục chạy
Bài tập

Tóm tắt

Báo cáo điểm
Phản hồi
thi
• Sau khi hoàn thành phần đầu tiên (phần câu hỏi), bạn sẽ thấy trang Tóm tắt của phần câu hỏi cho
phép bạn xem tất cả những câu hỏi trong phần này. Bạn sẽ không thể truy cập lại những câu hỏi
này sau khi bạn nhấn nút Gửi Phần câu hỏi trên trang Tóm tắt phần câu hỏi.
• Tiếp theo, bạn sẽ thấy Hướng dẫn thực hiện phần bài tập. Thời gian bạn xem hướng dẫn không
bị tính giờ. Sau khi xem xong Hướng dẫn thực hiện phần bài tập, bạn sẽ phải hoàn thành các
bài tập trên ứng dụng của Photoshop. Bạn cũng có thể xem lại các bài tập Photoshop từ trang Tóm
tắt phần bài tập. Sau khi nhấn nút Gửi Phần bài tập, bạn cũng sẽ có cơ hội để phản hồi
(feedback) về các câu hỏi, bài tập của toàn bộ bài thi. Khi kết thúc bạn sẽ thấy bảng điểm kết quả
của mình.
Chọn nút Tiếp theo để chuyển qua phần kế tiếp.

4. THỰC HIỆN BÀI THI
❖ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI
Phần điều hướng
Ở mỗi câu hỏi trong phần câu hỏi bạn sẽ thấy có các nút điều khiển và một số thông tin hiển thị để kiểm
soát tiến trình làm bài thi ở phía trên và phía dưới màn hình.
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Đánh dấu xem lại
LAIlại

Các số trong vòng tròn sẽ được giải thích tương ứng với các số thứ tự bên dưới.
1. Hiển thị câu hỏi bạn đang làm và tổng số câu hỏi trong phần này. Việc theo dõi những chỉ số
này giúp bạn điều tiết thời gian để hoàn thành trọn vẹn các Câu hỏi/Bài tập trong bài thi.
2. Cho biết bạn còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài thi. Thời gian được hiển thị
giờ:phút:giây.
3. Nút Đặt lại câu hỏi cho phép đặt lại các câu hỏi trở về trạng thái bắt đầu như khi chưa trả
lời.
4. Sử dụng thanh phân tách ngang để thay đổi phần trăm chiều cao màn hình giữa vùng để hiển
thị câu hỏi và vùng hiển thị câu trả lời.
5. Sử dụng thanh phân tách dọc để thay đổi phần trăm chiều rộng màn hình giữa vùng hiển thị
lựa chọn và vùng hiển thị câu trả lời.
6. Sử dụng nút Quay lại để trở lại câu hỏi trước đó. Câu trả lời của bạn sẽ được lưu khi bạn
chọn nút Quay lại.
7. Dùng nút Trợ giúp để hiển thị trợ giúp cho từng loại câu hỏi cụ thể.
8. Chọn Đánh dấu xem lại nếu bạn muốn đánh dấu để quay lại câu hỏi này từ màn hình Tóm
tắt.
9. Nút phản hồi nếu bạn muốn đánh dấu đưa ra phản hồi cho câu hỏi này sau khi hoàn tất bài
thi.
10. Sử dụng nút Tóm tắt để xem danh sách tất cả các câu hỏi/bài tập trong phần này. Bạn có thể
quay lại bất kỳ câu hỏi/bài tập nào từ màn hình Tóm tắt để tiếp tục công việc. Bạn cũng có
thể thoát khỏi bài thi từ màn hình Tóm tắt.
11. Chọn Tiếp theo để lưu lựa chọn của bạn và làm câu hỏi tiếp theo.
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Tóm tắt phần câu hỏi

Sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng, bạn sẽ đến
trang Tóm tắt.
Trang Tóm tắt này sẽ chỉ rõ từng câu hỏi bạn đã
đánh dấu để xem lại (hình lá cờ). Bạn có thể điều
hướng đến bất kỳ câu hỏi nào từ trang này. Để đến
một câu hỏi cụ thể, hãy chọn ở câu hỏi có gạch
chân. Để quay lại trang này từ câu hỏi bạn chọn
nút Tóm tắt. Sau khi hoàn tất việc xem lại các câu
hỏi, Bạn chọn nút Gửi phần câu hỏi để bắt đầu
chuyển sang Phần bài tập Photoshop.

Tóm tắt phần câu hỏi

Gửi phần câu hỏi

KẾT THÚC PHẦN HƯỚNG DẪN CÂU HỎI
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❖ PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI THI

Đánh dấu

❖ PHẦN TÓM TẮT CÂU HỎI

❖ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI PHẦN BÀI TẬP
Phần bài tập Photoshop
Trong phần bài tập, bạn sẽ hoàn thành xx bài tập bằng cách sử dụng Photoshop. Mỗi yêu cầu bài tập sẽ
được hiển thị trong bảng Certification Test.
Hầu hết các bài tập đều bắt đầu bằng một tài liệu mẫu được tải sẵn. Bạn không cần lưu tài liệu này sau
khi hoàn thành bài tập, trừ khi bài tập yêu cầu bạn làm như vậy. Phần công việc của bạn trên tài liệu mẫu
sẽ được tự động lưu lại khi bạn chọn nút Tiếp theo hoặc Quay lại
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Đánh dấu

Hầu hết mọi chức năng ứng dụng đều có sẵn để bạn có thể hoàn thành bài tập. Bạn sẽ nhận được điểm
khi hoàn thành bằng bất kỳ phương thức nào thỏa mãn yêu cầu bài tập đề ra.
Một vài tính năng sẽ bị chặn trong bài thi. Các tính năng này bao gồm:
• Open
• Help
• Adobe Bridge
• Adobe Stock
• CC Library
Không nên cố gắng truy cập những tính năng này trong quá trình làm bài thi. Bạn không cần bất kỳ tính
năng nào nói trên để hoàn thành bài thi này.
Nếu Photoshop gặp sự cố hoặc bạn cần thoát ứng dụng trong khi đang thi, thì bạn có thể quay lại làm
tiếp bài thi trên cùng một máy tính. Tiến trình của bạn sẽ được lưu trữ đối với tất cả các bài tập đã thực
hiện.
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Điều hướng phần bài tập Photoshop
Điều hướng phần bài tập Photoshop
Trên bảng Certification Test có các chức năng
kiểm soát và điều hướng cần thiết để bạn có
thể điều hướng bài thi hoặc quản lý thời gian
thi của mình. Hình ảnh bên đây hiển thị các
chức năng kiểm soát này.
1. Xác định bài tập bạn đang hoàn thành
và tổng số bài tập có trong bài thi.
Việc theo dõi tiến trình thi bằng các
chỉ số này sẽ giúp bạn sắp xếp để hài
hòa tiến độ bài thi của mình.
2. Hiển thị xem bạn còn bao nhiêu thời
Đánh dấu
gian để hoàn thành bài thi. Thời gian
được hiển thị ở định dạng
giờ:phút:giây.
3. Chọn nút Đặt lại bài tập để hủy bỏ
các thay đổi với bài tập và đặt lại bài
tập này về trạng thái ban đầu. Khi sử
dụng chức năng này thời gian của bạn vẫn bị tính do đó hãy sử dụng nút này một cách thận
trọng.
4. Chọn nút Quay lại để trở lại bài tập trước đó. Việc nhấp nút quay lại sẽ tự động lưu mọi công
việc bạn đã làm trên tài liệu hiện tại.
5. Chọn nút Trợ giúp để hiển thị trợ giúp chung cho việc thực hiện bài tập với Photoshop. Lưu ý:
đây không phải là trợ giúp của ứng dụng.
6. Chọn Đánh dấu xem lại nếu bạn muốn đánh dấu để xem lại sau bài tập này từ trang Tóm tắt
bài tập.
7. Chọn Phản hồi nếu bạn muốn đánh dấu để đưa ra phản hồi cho bài tập này khi hoàn tất.
8. Sử dụng nút Tóm tắt để xem danh sách các bài tập và có thể điều hướng đến bất cứ bài tập nào
trang Tóm tắt bài tập. Bạn có thể thoát khỏi bài thi từ Trang Tóm tắt bài tập này.
9. Chọn nút Tiếp theo để lưu bài tập của bạn và làm bài tập kế tiếp.
Hướng dẫn làm bài tập
• Nội dung trong bảng Certification Test mô tả yêu cầu bạn cần phải thực hiện để hoàn thành bài
tập.
• Dưới đây là một số nguyên tắc cần ghi nhớ:
• Bạn chỉ cần thay đổi cài đặt được nêu rõ trong từng bài tập. Nếu giá trị cài đặt không được nêu
rõ, hãy giữ nguyên giá trị mặc định.
• Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với tài liệu mẫu ban đầu. Ví dụ: Chỉ thay đổi
nhóm và tên lớp nếu bài tập yêu cầu.
• Nếu bạn được yêu cầu Save hay Export một tập tin hãy luôn lưu tập tin đó ở vị trí mặc định
hoặc vị trí được nêu rõ trong bài tập. Không điều hướng sang các thư mục khác.
• Không thêm nội dung vào CC Library.
Dưới đây minh họa một bài tập thi
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Minh họa

Minh họa

1. Tab Minh họa cung cấp hình ảnh tham khảo để hỗ trợ bạn hoàn thành bài tập. Đối với các bài
tập có phần minh họa, hãy nhấp vào tab Minh họa trên bảng Certification Test để xem ảnh
tham khảo. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Minh họa trong nội dung bài tập để xem tab
Minh họa.
2. Dòng văn bản được in nghiên là tên tập tin mà bạn phải nhập hoặc một phần hiện có của tài liệu.
Ví dụ: dòng văn bản in nghiên có thể là một lớp hoặc một phần văn bản trong tài liệu.
3. Dòng văn bản được in nghiên và đậm là phần văn bản bạn phải nhập vào.
4. Dấu gạch dưới đứt nét cho biết phần văn bản mà bạn có thể nhấp vào để sao chép sau đó dán vào
Photoshop. Nếu bạn muốn dán phần văn bản vào một hộp hội thoại, hãy sao chép phần văn bản
đó trước khi mở hộp hội thoại.
Tóm tắt phần bài tập
Sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, bạn sẽ đến trang Tóm tắt phần bài tập.
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❖ PHẦN THỰC HIỆN BÀI TẬP

❖ PHẦN TÓM TẮT BÀI TẬP

5. PHẢN HỒI VỀ BÀI THI
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Sau khi hoàn thành phần bài tập, chọn nút Phản hồi để gửi các phản hồi về các câu hỏi hoặc bài tập.

•
•

•
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Để phản hồi một câu hỏi chọn nút Phản hồi. Bạn không thể thay đổi câu trả lời của mình trong
khi để lại phản hồi. Bạn sẽ có 10 phút để nhập các phản hồi của mình.
Bạn có thể điều hướng qua các câu hỏi và bài tập bằng cách sử dụng nút Tiếp theo và Quay lại.
Để xem danh sách tất cả các câu hỏi và bài tập, hãy chọn nút Tóm tắt bài thi để truy cập trang
tóm tắt bài thi. Trang này sẽ thể hiện rõ từng câu hỏi hoặc bài tập mà bạn đã đánh dấu để đưa ra
phản hồi. Bạn có thể điều hướng đến bất kỳ câu hỏi hoặc bài tập nào từ trang này bằng cách chọn
siêu liên kết tương ứng.
Trên trang phản hồi về bài thi, có có thể đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng lời gợi ý, hoặc nhập
phản hồi của riêng bạn. Chọn nút Tiếp theo để xem bảng điểm của bạn.
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6. XEM KẾT QUẢ BÀI THI.
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