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Phần B: 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

     Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1. Trong thư điện tử (Email), kí tự nào sau đây được ngăn cách giữa phần tên 

người dùng và phần tên nhà cung cấp dịch vụ? 

A.  *   B.  #           C.  @           D.  & 

Câu 2. Khi sao chép tệp hoặc thư mục, em có thể sử dụng phím tắt nào sau đây? 

A. Ctrl + A   B. Ctrl + S          C. Ctrl + P  D. Ctrl + C 

Câu 3. Để tạo một thư mục trên màn hình nên, em làm cách nào sau đây? 

A. Nhấn chuột trái  New  Folder 

B. Nhấn chuột phải  New  Folder 

C. Nhấn chuột trái  New  Shortcut 

D. Nhấn chuột phải  New  Shortcut 

Câu 4. Khi lưu bài vẽ vào thư mục, em có thể sử dụng phím tắt nào sau đây? 

A. Ctrl + A   B. Ctrl + S          C. Ctrl + P  D. Ctrl + C 

Câu 5. Nút lệnh nào sau đây dùng để giãn dòng trên Word? 

A.    B.   C.    D.  

Câu 6. Để tạo đường viền cho văn bản (Page boder), em phải bấm vào thẻ nào? 

A. Home            B. Insert  C. Page Layout  D. View 

Câu 7. Để tạo một hiệu ứng chuyển động theo đường dẫn trên PowerPoint, em phải 

vào phần nào trong mục Add Animation? 

A. Entrance             B. Emphasis  C. Exit   D. Motion paths 

Câu 8. Để chèn được hình ảnh vào trang trình chiếu, em phải bấm vào thẻ nào trên 

PowerPoint? 

A. Home             B. Insert   C. Animation   D. Format  

 



PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm) 

Em hãy làm các bài tập sau trên máy tính: 

 *Lưu ý : Em hãy tạo một thư mục có tên của mình trên màn hình máy tính (Họ và 

tên – lớp) sau đó lưu lại bài làm của mình vào trong thư mục trên. 
 

Bài 1 (3điểm)  Em hãy soạn thảo một đoạn văn bản có nội dung và trình bày như sau. 

(Chú ý: - Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Căn lề đều hai bên. Lưu vào thư 

mục em vừa tạo với tên: Khoi nghia Hai Ba Trung)  

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên 

trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. 

 

 

 

Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra 

khỏi Giao Chỉ  mang lại độc lập trong 3 năm cho người Việt tại đây. 
 

Bài 2 (3 điểm) 

 Em hãy mở chương trình PowerPoint, tạo 2 trang trình chiếu giới thiệu về 

“Lớp của em”, mỗi trang 2 dòng (giới thiệu về lớp, sĩ số, số bạn nam, số bạn nữ, tên 

cô giáo chủ nhiệm). Chèn một hình ảnh và tạo hiệu ứng chuyển động cho chúng. 

(Lưu vào thư mục của em với tên: Trinh Chieu). 
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