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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. Đâu là phần mềm chỉnh sửa ảnh Fotor? (0.5đ) 

A.   B.   C.   D.  

2. Để thêm mới một trang trình chiếu, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? 

(0.5đ) 

A. Trong thẻ Home, nháy chọn nút lệnh . Trang trình chiếu mới được tạo. 

B. Trang trình chiếu mới được tạo. Trong thẻ Home, nháy chọn nút lệnh . 

3. Đâu là biểu tượng của phần mềm Logo? (0.5đ) 

A.  B.   C.                     D.  

4. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiếu, thao tác nào 

dưới đây được mô  tả đúng ? (0.5đ)  

    A. Chọn thẻ Animation. Chọn đoạn văn bản muốn tạo hiệu ứng. Nháy chọn  để mở 

ra danh sách hiệu ứng, rồi chọn một trong các hiệu ứng có trong danh sách. 

B. Chọn đoạn văn bản muốn tạo hiệu ứng. Nháy chọn  để mở ra danh sách hiệu 

ứng, rồi chọn một trong các hiệu ứng có trong danh sách. Chọn thẻ Animation.  

C. Chọn đoạn văn bản muốn tạo hiệu ứng. Chọn thẻ Animation. Nháy chọn  để mở 

ra danh sách hiệu ứng, rồi chọn một trong các hiệu ứng có trong danh sách.    

5. Để Rùa tiến lên phía trước 100 bước, em dùng lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

 A. RT 100    B. FD 100    C. LT 100  D. BK 100. 

 6. Để chọn màu bút vẽ, những thao tác nào dưới đây được mô tả đúng?(0.5đ)  

A. Chọn Set rồi chọn Pen Color. Chọn màu từ cửa sổ Pen Color rồi nhấn OK.  

B. Chọn màu từ cửa sổ Pen Color rồi nhấn OK. Chọn Set rồi chọn Pen Color. 

  



7. Để Rùa quay sang phải một góc 90 độ, em dùng lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

  A. FD 90 B. RT 90  C. LT 90  D. BK 90 

8. Để thực hiện phép tính 456 x 5, em dùng lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

 A. Print  456*5 B. Label [456 *5]  C. Home  D. Clean 

B. THỰC HÀNH: 6 điểm. 

1. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ được hình 1. Biết 

rằng hình 1 được tạo tạo thành từ các cạnh của hình bát giác có kích thước cạnh 

là 100 đơn vị. (3đ) 

 

Hình 1 

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

GIỚI THIỆU VỀ LOÀI HỔ 

Hổ, còn gọi là cọp, hùm, kễnh, khái, ông ba mươi hay chúa 

sơn lâm (danh pháp hai phần: Panthera tigris) là 1 loài động vật 

có vú thuộc họ Mèo (Felidae), và là một trong bốn loại "mèo 

lớn" thuộc chi Panthera. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống. 

Chúng là động vật to lớn nhất trong họ Mèo và là động vật lớn 

thứ 3 trong các loài thú ăn thịt (sau gấu trắng và gấu nâu). 

* Yêu cầu : sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ  34, hình ảnh có thể 

thay thế, khi chạy bài trình chiếu thì dòng chữ: “Giới thiệu về loài hổ” xuất hiện, 

click chuột lần thứ 1 thì đoạn văn bản “Hổ………..gấu nâu” xuất hiện, click chuột 

lần 2 thì hình ảnh xuất hiện ( chú ý hiệu ứng mỗi lần xuất hiện phải khác nhau). 

Lưu với tên: tenhocsinh.loaiho.ppt vào thư mục LOP4A (3đ) 

 

 

  

GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_hai_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_M%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8o_l%E1%BB%9Bn
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8o_l%E1%BB%9Bn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_B%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%BA_d%E1%BB%AF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bt
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADch_th%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C3%A1c_lo%C3%A0i_H%E1%BB%8D_m%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_%C4%82n_th%E1%BB%8Bt
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_tr%E1%BA%AFng_B%E1%BA%AFc_C%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_n%C3%A2u


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC -  LỚP 4 

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 
C A D C B A B A 

 

B. THỰC HÀNH: (6đ) 

1. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ được hình 1. 

Biết rằng hình 1 được tạo tạo thành từ các cạnh của hình bát giác có kích thước 

cạnh là 100 đơn vị. (3đ) 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm MSWLogo: 0.5 đ 

- Học sinh vẽ được hình 1, kích thước cạnh 100 đơn vị: 2.5đ 

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

khi chạy bài trình chiếu thì dòng chữ: “Giới thiệu về loài hổ” xuất hiện. Click 

chuột lần thứ 1 thì đoạn văn bản “Hổ………..gấu nâu” xuất hiện, click chuột lần 2 

thì hình ảnh xuất hiện ( chú ý hiệu ứng mỗi lần xuất hiện phải khác nhau). Lưu 

với tên: tenhocsinh.loaiho.ppt vào thư mục LOP4A (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 


