
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN TIN HỌC 7  

 Năm học 2020-2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

         - Kiểm tra học sinh nắm được kiến thức và biết vận dụng vào thực hành trong 

Microsoft Excel. 

      2. Kỹ năng: 

 - Kiểm tra kỹ năng nhập dữ liệu vào trang tính, thực hiện tính toán trên trang tính 

tính toán bằng trang tính hoặc địa chỉ ô 

- Kiểm tra kỹ năng điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm – xóa cột và 

hàng, sao chép và di chuyển dữ liệu, sao chép công thức. 

-Kiểm tra kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón 

      3. Thái độ: 

           - Tập trung làm bài, biết huy động kiến thức, kỹ năng trong thời gian ngắn. 

4. Năng lực  

           - Kiểm tra năng lực quan sát, tư duy trong suy luận. 

 

    

  

 

 

 

 



 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

ĐỀ 1 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIN HỌC 7  

 Năm học 2020-2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

Câu 1 (5 điểm):  

 Mở trang tính và nhập bảng sau và lưu vào ổ D bài tập sau  

 

Câu 2 (2,5 điểm): Sử dụng công thức để tính tổng diện tích các quốc gia trong khu vực 

Đông Nam Á, Tính tổng dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á.Tính trung 

bình cộng mật độ người trên 1 km2 của khu vực Đông Nam Á . 

Câu 3 (2,5 điểm): Mở sheet 2 sau đó copy bài tập trên và sử dụng  địa chỉ ô để tính tổng 

diện tích các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Tính tổng dân số của các nước trong 

khu vực Đông Nam Á.Tính trung bình cộng mật độ người trên 1 km2 của khu vực Đông 

Nam Á . 

 

 



 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

ĐỀ 1 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM KT GIỮA KÌ I 

MÔN TIN HỌC 7 – TIẾT 22 

 Năm học 2020-2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

Câu 1(5 điểm): 

Nhập đúng, đủ: 5 điểm. 

Câu 2(2,5 điểm): 

Tính đúng tính tổng diện tích các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á   : 0,5 đ 

Tính tổng dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á                      :  0,5 đ 

Tính trung bình cộng mật độ người trên 1 km2 của khu vực Đông Nam Á  : 0,5 đ 

Câu 3 (2,5 điểm): Mở sheet 2 sau đó copy bài tập trên và 

Sử dụng  địa chỉ ô để tính  đúng tổng diện tích các quốc gia trong khu vực:0,5đ 

Sử dụng  địa chỉ ô Tính tổng dân số của các nước trong khu vực                 :0,5đ 

Sử dụng  địa chỉ ô Tính trung bình cộng mật độ người trên 1 km2 của khu vực :0,5đ 

- Lưu: 1 điểm. 

(HS không tính được hết câu, GV vẫn cho điểm tùy theo mức độ) 

 

 

 

BGH ký duyệt TTCM duyệt Người ra đề 

 

 

 

Đặng Thị Tuyết Nhung 

 

 

 

 

Tạ Thị Tuyết Sơn 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thuý 

 

 

 



 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

ĐỀ 2 

TIẾT 22 - KIỂM TRA THỰC HÀNH 

MÔN TIN HỌC 7  

 Năm học 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

Câu 1 (4 điểm):  Mở trang tính và nhập bảng điểm như sau 

 

 

Câu 2 (5 điểm): Sử dụng bảng điểm vừa thực hiện ở câu 1 và các hàm thích hợp trong 

Excel: 

a) Tính tổng điểm trung bình 4 môn(tất cả hệ số 1) của mỗi học sinh vào cột “Điểm 

trung bình”. 

b) Tìm giá trị lớn nhất của mỗi học sinh ghi vào cột “GTLN”. 

c) Đếm số học sinh được 9 điểm môn Anh, kết quả ghi vào ô E23. 

Lưu lại bảng tính với tên KT_(Lớp)_(Tên của mình)(1 điểm). 

 



 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

ĐỀ 2 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM KT THỰC HÀNH 

MÔN TIN HỌC 7 – TIẾT 22 

 Năm học 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

Câu 1(4 điểm): 

Nhập đúng, đủ: 4 điểm. 

Câu 2(5 điểm): 

a) Tính đúng, đủ điểm trung bình: 2 điểm.  

Sử dụng hàm AVERAGE 

b) Tìm đúng, đủ giá trị lớn nhất: 2 điểm 

Sử dụng hàm MAX 

c) Đếm được số học sinh đạt 9 điểm môn Anh: 1 điểm.  

Sử dụng hàm COUNTIF 

- Lưu: 1 điểm. 

(HS không tính được hết câu, GV vẫn cho điểm tùy theo mức độ) 

 

 

 

 

BGH ký duyệt TTCM duyệt Người ra đề 

 

 

 

Đặng Thị Tuyết Nhung 

 

 

 

 

Tạ Thị Tuyết Sơn 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

 


