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

cho các câu hỏi sau: 

1. Khi thực hiện lưu văn bản vào thư mục trên máy tính, thao tác nào dưới đây 

được mô tả đúng? (0.5đ) 

A.Vào File. Chọn . Đặt tên cho văn bản rồi chọn nơi cần lưu văn bản. Chọn 

Save để lưu văn bản. 

B. Chọn .  Vào File. Đặt tên cho văn bản rồi chọn nơi cần lưu văn bản. 

Chọn Save để lưu văn bản. 

C. Vào File. Đặt tên cho văn bản rồi chọn nơi cần lưu văn bản. Chọn Save để lưu 

văn bản. Chọn  

2. Để xuống dòng và bắt đầu đoạn văn bản mới, em nhấn phím nào sau đây? 

(0.5đ) 

A. Phím Ctrl. B. Phím Alt C. Phím Enter D. Phím Shift. 

3. Để căn giữa cho đoạn văn bản, em chọn nút lệnh nào?(0.5đ) 

       A.   B.    C.               D.  

4. Để trình bày chữ in nghiêng cho đoạn văn bản, em nhấn tổ hợp phím nào? 

(0.5đ) 

 A. Ctrl + B. B. Ctrl + U   C. Ctrl + I D. Ctrl + A. 

5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống? (0.5đ) 

A. Nhấn phím Delete để xóa kí tự  ................................................. con trỏ soạn thảo. 

B. Nhấn phím Backspace để xóa kí tự  ..........................................  con trỏ soạn thảo. 

6. Để chèn tranh ảnh vào văn bản, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ) 

 A. Trong thẻ Insert, chọn . Trong cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh 

muốn chèn vào văn bản. Chọn Insert để chèn ảnh. 

B. Chọn Insert để chèn ảnh. Trong cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh muốn 

chèn vào văn bản. Trong thẻ Insert, chọn . 

C. Trong cửa sổ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh muốn chèn vào văn bản. Trong 

thẻ Insert, chọn . Chọn Insert để chèn ảnh. 



7. Để chèn hình vào văn bản, em nhấn vào nút lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

A. Trong thẻ Insert chọn Table     B. Trong thẻ Insert chọn Shapes 

C. Trong thẻ Insert chọn Picture   D. Trong thẻ Insert chọn Clip Art          

8. Đâu là biểu tượng của phần mềm trình chiếu? (0.5đ) 

A.                  B.                  C.              D.  

B. THỰC HÀNH: 6 điểm. 

1. Em hãy soạn thảo và trình bày đoạn văn theo mẫu sau sử dụng font chữ : 

“Time New Roman”, cỡ chữ: 14, ảnh có thể thay thế . Lưu bài với tên: 

tenhocsinh.hoatulip.docx vào thư mục Lop3A. (3đ) 

BIỂU TƯỢNG CỦA HOA TULIP 

Tulip là một hoa tình yêu cổ điển, mặc dù nó được coi là 

một biểu tượng cho sự nghiệp từ thiện của người Victoria. 

Người Thổ Nhĩ Kỳ, người ban đầu cho hoa này coi đó là biểu 

tượng của thiên đường trên trái đất, làm cho nó trở thành một 

phần của nhiều bài thơ tôn giáo và thế tục và các tác phẩm nghệ 

thuật.  

2. Em hãy soạn một trang trình chiếu có nội dung sau: 

LỢI ÍCH CỦA CÂY XANH 

- Cây xanh giúp làm sạch môi trường. 

- Cây xanh giúp giảm nhiệt độ và tiếng ồn. 

- Cây xanh giúp cải thiện sức khỏe. 

 

 

* Yêu cầu : Sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ 28, hình ảnh có thể 

thay thế. Lưu bài với tên: tenhocsinh.cayxanh.ppt vào thư mục LOP3A (3đ) 

                                                               

 

 

 

GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên) 



ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC -  LỚP 3 

NĂM HỌC 2019- 2020 

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

cho các câu hỏi sau: 

  

Câu 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C B C 

Bên phải 

(Đằng 

sau); Bên 

trái(Đằng 

trước) 

A B C 

 

B. THỰC HÀNH: 6 điểm. 

1. Em hãy soạn thảo và trình bày đoạn văn theo mẫu sau: 

 - Sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ: 14, ảnh có thể thay thế . Lưu 

bài với tên: bieutuongcuahoatulip.docx vào thư mục Lop3A. (3đ) 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm Word: 0.5đ 

- Học sinh soạn thảo và trình bày đúng yêu cầu: 1.5đ 

- Tạo được thư mục, lưu và đặt tên đúng theo yêu cầu của đề: 1đ 

2. Em hãy soạn một trang trình chiếu có nội dung sau:  

- Sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ 34, ảnh có thể thay thế. Lưu 

bài với tên: tenhocsinh.câyxanh.ppt vào thư mục LOP3A (3đ). 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm Powerpoint: 0.5đ 

- Học sinh soạn và trình bày trang trình chiếu đúng yêu cầu: 1.5đ 

         - Tạo được thư mục , lưu và đặt tên đúng theo yêu cầu của đề: 1 đ 


