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A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

nhất hoặc làm theo yêu cầu đề bài. 

Câu  1: Để gõ được chữ “Học bài” theo kiểu Telex, cách gõ nào sau đây là đúng? 

 A. Hocs baif     C. Hocj baif 

 B. Hocj bais     D. Hocx baif 

Câu 2: Khi nhấn nút lệnh           , thao tác đó có chức năng gì? 

 A. Trình bày kiểu chữ in nghiêng. C. Căn lề bên phải văn bản. 

 B. Căn lề giữa cho văn bản.  D. Trình bày kiểu chữ in đậm. 

Câu 3: Phần mềm nào hỗ trợ em gõ chữ tiếng việt? 

  

 A.   B.        C.         D.  

Câu  4: Để chèn hình mẫu có sẵn  vào bài trình chiếu, em nháy chuột vào nút lệnh? 

 

A.    B.               C.   D.    

Câu 5: Một trang trình chiếu gồm có? 

A. Vùng bảng chọn, vùng tiêu đề   C. Vùng vẽ, vùng tiêu đề 

B. Vùng tiêu đề, vùng nội dung   D. Vùng bảng chọn, vùng nội dung 

Câu 6: Thông thường, trang trình chiếu có màu mặc định là: 

 A. Trắng  B. Xám  C. Nâu  D. Màu bất kì. 

Câu 7: Để thêm trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào? 

A.   B.     C.         D.   

Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

LT:  

TH: 



Câu 8: Nối tên chức năng đúng với nút lệnh 

  Căn lề    Chọn kiểu chữ 

 

 

   Chọn màu chữ   Chọn phông chữ, cỡ chữ 

B. THỰC HÀNH: (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  Hãy sử dụng phần mềm trình chiếu mà em đã học, chọn bố cục cho hợp 

lý và gõ lại nội dung bên dưới vào trang trình chiếu theo các yêu cầu sau: 

   

 

 

 

 

Trang 1                                          Trang 2     Trang 3 

* Yêu cầu: 

  +Trang 1: Phông chữ Times New Roman – cỡ chữ: 44 

  +Trang 2: Gõ nội dung phía trên. 

 - Gõ tên chủ đề là: Ca dao, cỡ chữ 40, căn lề giữa 

 - Nội dung: cỡ chữ 32, căn lề giữa 

+ Trang 3: Xin chân thành cảm ơn! Phông chữ Times New Roman – cỡ chữ: 44 

Câu 2: (4 điểm)  

Hãy soạn thảo lại nội dung theo yêu cầu sau trên phần mềm Word. 

NGÀY HÈ 

Con ve mang phím dương cầm  

Trèo lên cây phượng thì thầm cùng nhau  

Rủ rê mùa hạ đến mau  

Cho từng cánh phượng đỏ au giữa trời  

Bóng cây râm mát em ngồi  

Lật trang vở mới học bài rất ngoan  

Ve ve ve hát xênh xang  

Trời xanh ngơ ngác... một dàn đồng ca  

* Yêu cầu: 

- Tên đầu bài phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 20, căn giữa, kiểu chữ đậm. 

- Đoạn 1, phông chữ Arial, cỡ chữ 14, kiểu chữ thường, căn lề trái.  

- Đoạn 2, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng, căn lề giữa. 


