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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. Để chèn đoạn video vào bài trình chiếu, những thao tác nào dưới đây được mô tả 

đúng? (0.5đ) 

A. Nháy vào thẻ Insert, chọn Video  rồi chọn tiếp Video from File... Lựa chọn 

đường dẫn chứa video cần chèn. Chạy bài trình chiếu và chỉnh sửa rồi lưu vào máy tính. 

B. Lựa chọn đường dẫn chứa video cần chèn. Nháy vào thẻ Insert, chọn Video  

rồi chọn tiếp Video from File... Chạy bài trình chiếu và chỉnh sửa rồi lưu vào máy tính. 

C. Chạy bài trình chiếu và chỉnh sửa rồi lưu vào máy tính. Nháy vào thẻ Insert, chọn 

Video  rồi chọn tiếp Video from File... Lựa chọn đường dẫn chứa video cần chèn.  

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

A.  B.   C.                     D.  

3. Để Rùa vẽ được hình tam giác, câu lệnh nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ) 

 A. Repeat 6[FD 100 RT 60]    B. Repeat 3[FD 100 RT 120] 

C. Repeat 4[FD 100 RT 90]        C. Repeat 8[FD 100 RT 45] 

4. Cho câu lệnh: SetPenColor  2 và SetPenSize [1 10]  em hãy chọn đáp án đúng: 

A. Các câu lệnh trên dùng để đổi màu và điều chỉnh độ rộng của nét vẽ 

B. Các câu lệnh trên dùng để đổi màu của nét vẽ 

C. Các câu lệnh trên dùng để điều chỉnh độ rộng của nét vẽ 

D. Các câu lênh trên không đúng 

5. Rùa sẽ vẽ được hình nào sau đây khi em gõ lệnh: repeat 5[repeat 6[fd 50 rt 60] rt 

72] (0.5đ) 

A.    B.     C.     D.     

 

  



6. Để Rùa vẽ được hình lucgiac, câu lệnh nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ) 

A. To lucgiac 

REPEAT  3[ FD 150  RT  120] 

End  

B. To lucgiac 

REPEAT  5[ FD 150  RT  72] 

End 

C. To LucGiac 

REPEAT  6[ FD 150  RT  360/6] 

End 

D. To lucgiac 

REPEAT 4[ FD 150  RT  90] 

End 

7. Để thay đổi nét vẽ trong Logo, em dùng lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

 A. SetPenColor n B. SetPenSize [m n] C. FoodColor  D.  ScreenColor 

8. Để Rùa tạm dừng lại 120 giây trước khi thực hiện các lệnh tiếp theo, em dùng 

lệnh nào? (0.5đ) 

A. FD 120  B. RT 120  C. WAIT 120  D. BK 120   

B. THỰC HÀNH: 6 điểm. 

1. Em hãy viết thủ tục trong chương trình MSWLogo để vẽ được hình 1. Biết rằng 

hình 1 được tạo thành từ các hình lục giác có kích thước cạnh là 100 đơn vị. (3đ) 

 

Hình 1 

2. Em hãy soạn bài trình chiếu có các nội dung sau: 

Giới thiệu về Hà Nội 

Hà Nội nằm ở tả ngạn sông Đà và hai bên đồng bằng sông 

Hồng. Phía Bắc giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, phía 

Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp với tỉnh Bắc Ninh và 

Hưng Yên, còn phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi được mở 

rộng, Hà Nội nằm trong top 17 Thủ đô có diện tích lớn nhất thế 

giới với 3.324,92 km2. Với vị trí địa lý thuận lợi này, thành phố 

này dễ dàng trở thành trung tâm kinh tế – chính trị, văn hóa, 

khoa học quan trọng của cả nước.  

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

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

click chuột lần thứ 1 thì đoạn văn bản “ Hà Nội…….cả nước” xuất hiện, click chuột 

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

Lưu với tên: tenhocsinh.thudohanoi.ppt vào thư mục LOP5A (3đ) 

GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
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NĂM HỌC 2019- 2020 

A.TRẮC NGHIỆM: KHOANH TRÒN TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG (4đ) 

  

Câu 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 
A D B A D C B C 

 

B. THỰC HÀNH: (6đ) 

1. Em hãy viết thủ tục trong chương trình MSWLogo để vẽ được hình 1. Biết 

rằng hình 1 được tạo thành từ các hình lục giác có kích thước cạnh là 100 đơn vị. 

(3đ) 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm MSWLogo: 0.5 đ 

- Học sinh viết thủ tục tạo được hình như mẫu, kích thước cạnh 100 đơn vị: 2.5đ 

2. Sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ 28, hình ảnh có thể thay thế, khi 

chạy bài trình chiếu thì dòng chữ: “Giới thiệu về Hà Nội” xuất hiện, click chuột lần 

thứ 1 thì đoạn “ Hà Nội…….cả nước” xuất hiện, click chuột lần thứ 2 thì hình ảnh 

xuất hiện (chú ý hiệu ứng mỗi lần xuất hiện phải khác nhau). Lưu với tên: 

tenhocsinh.thudohanoi.ppt vào thư mục LOP5A (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 

 


