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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 sao chép nội dung từ trang soạn thảo (phần mềm Word) vào trang trình 

chiếu (phần mềm PowerPoint) em dùng nút lệnh nào? 

A.  và    B. và         

C.  và                 D. Không dùng nút lệnh nào 

Câu 2: Thao tác nào sau đây cho phép chèn tranh ảnh vào bài trình chiếu? 

A. Design/Pictures/Chọn ảnh cần chèn/Insert 

B. Insert/ Pictures/Chọn ảnh cần chèn/Insert 

C. Insert/Clip Art  

D. Insert/ Pictures/Chọn ảnh cần chèn 

Câu 3: Thẻ nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng trong phần mềm trình chiếu Power Point? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Để trình chiếu 1 bài trình chiếu  mới ta chọn biểu tượng nào sau đây? 

A.        B.          C.                 D.  

Câu 5: Nối câu lệnh viết tắt với hành động tương ứng của rùa: 

Lệnh viết tắt Hành động tương ứng của rùa 

1. FD 50 A. Quay phải 90 độ 

2. BK 100 B. Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa) 

3. RT 90 C. Lùi lại sau 100 bước 

4. PU D. Tiến về trước 50 bước 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

LT:  

TH: 



 

Câu 6: Để có dòng chữ Kiem tra Tin hoc theo mẫu sau, em cần viết lệnh nào? 

 

A. LABEL [Kiem tra Tin hoc]  

B. RT 90 LABEL [Kiem tra Tin hoc]  

C. RT 90 LABEL “Kiem tra Tin hoc”  

D. RT 90 LABEL (Kiem tra Tin hoc)  

Câu 7: Rùa thực hiện công việc nào khi nhận được lệnh: 

Repeat 5 [FD 100 RT 360/5] 

A. Vẽ hình tam giác   B. Vẽ hình chữ nhật  

C. Vẽ hình đa giác năm cạnh   D. Vẽ hình tam giác sáu cạnh  

Câu 8: Câu lệnh  CS,  FD  100RT  90  có bao nhiêu lỗi sai? 

A. 1   B. 2   C. 3     D. 4  

B. THỰC HÀNH (6 điểm) 

Câu 1 (4 điểm): Sử dụng phần mềm PowerPoint để thiết kế bài trình chiếu có chủ đề 

“CÁC LOÀI HOA ĐẸP” theo các yêu cầu sau: 

a) Chọn phông chữ Times New Roman cho tất cả nội dung của bài trình chiếu, chèn 

hình ảnh minh họa nếu có.  

b) Tạo hiệu ứng cho nội dung trong các trang trình chiếu theo ý em. 

c) Lưu bài trình chiếu : Họ và tên – lớp – THIHKII 

Gợi ý cấu trúc bài trình chiếu: 

   

 

 

 

 

 

Trang 1                                             Trang 2     Trang 3 

Câu 2 (2 điểm) Khởi động Logo, Hãy viết lệnh để điều 

khiển chú rùa vẽ hình sau biết độ dài cạnh là 100 bước 

rùa,  nét bút là 6 và có màu đỏ. Ban đầu chú rùa ở vị trí 

xuất phát và hướng lên trên. 

 


