Cục quản lý nhập cảnh - Bộ tư pháp chứng nhận
Ứng dụng “e learning system” nhằm đáp ứng cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho người nước ngoài.
Phương pháp học ôn luyện cho kỳ thi tích hợp trên smartphone.
✓ Mọi lúc
✓ Mọi nơi
✓ Đơn giản

Thao tác đơn giản trên Smartphone

Ưu điểm sử dụng ①
Các câu hỏi xuất hiện trong các đề thi
Có thể ôn luyện ở từng các danh mục Kiến
thức từ vựng (Từ vựng, ngữ pháp), Đọc hiểu,
Nghe hiểu

Nghe đề thi Nghe cũng chỉ 1 chạm
* Không cần CD và download dữ liệu âm
thanh

Ưu điểm sử dụng ②
⃝ Hệ thống quản lý học sinh
Có thể tự do phát hành ID cho học sinh sử dụng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nắm bắt được tình
hình ôn luyện của học sinh

Giới thiệu tính năng của hệ thống ôn luyện JLCT
Luyện tập/Training
Chọn lĩnh vực muốn học, có thể tập trung ôn luyện được.
Khi nhập đáp án, cứ mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá đúng hay
sai, nếu đáp án sai thì ra đề bài lại có xáo trộn các đáp án.
Do cấu trúc hệ thống là không ra câu hỏi tiếp theo cho đến khi
làm đúng nên sẽ giúp cho học sinh có năng lực vững chắc.

Thi thử/Mock Test
Đề bài sẽ được lấy từ những Câu hỏi luyện tập để ra đề theo
cấu trúc giống với kỳ thi thực tế.
Đề bài được xáo trộn mỗi lần làm nên có thể thử sức làm bài
bao nhiêu lần cũng được.

Kiểm tra với bộ đề các kỳ thi trước/Past Test
Có thể ôn luyện bộ đề thi đã từng được thi ở các kỳ thi trước
* Bộ đề thi liên tục được bổ sung!
Kiểm tra lịch sử/Test Log

Thử thách lại/Weak Point

Kết quả của 5 lần gần nhất làm bài Thi thử, làm
bộ đề đã từng thi trong các kỳ trước có thể kiểm
tra được qua Biểu đồ.

Nếu làm đúng thì những câu hỏi đó được loại bỏ khỏi danh
sách
Hãy cũng hướng tới mục tiêu những câu hỏi phải làm lại trước
khi đến kỳ thi là “0”

Chì nhìn thoáng qua cũng biết được lịch sử bài
kiểm tra

