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

1. Cho sơ đồ cây thư mục dưới đây, thư mục LOP4B là thư mục con của thư mục 

nào? (0.5đ) 

    

 

 

 

 

 

 A. TO1 B. KHOILOP4  C. TO2  D. TO3 

2. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào dùng để lưu trữ thông tin phổ biến? (0.5đ) 

A. USB                   B.  Đĩa CD                 C. Ổ cứng di động     D. Cả 03 đúng 

3. Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào là xóa tệp? 

A. Nháy phải chuột vào tệp  chọn Copy. 

B. Nháy phải chuột vào thư mục  chọn Rename. 

C. Nháy phải chuột vào tệp  chọn Delete  chọn Yes. 

D. Cả 3 đều đúng 

4. Để xem các nội dung trên Internet, em nhấn vào trình duyệt nào sau đây? (0.5đ) 

A.     B.    C.    D.   
   

5.  Để viết chữ lên hình vẽ, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ)  

A. Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột. Chọn công cụ  trong thẻ 

Home. Chọn cỡ chữ, phông chữ, màu chữ. Gõ nội dung lên hình vẽ rồi nhấn phím Enter. 

B. Chọn công cụ  trong thẻ Home. Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy 

chuột.  Chọn cỡ chữ, phông chữ, màu chữ. Gõ nội dung lên hình vẽ rồi nhấn phím Enter. 



C. Chọn cỡ chữ, phông chữ, màu chữ. Chọn công cụ  trong thẻ Home. Di chuyển 

con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột. Gõ nội dung lên hình vẽ rồi nhấn phím Enter. 

6. Trong các công cụ sau đây, đâu là công cụ sao chép màu? (0.5đ) 

A.             B.          C.              D.  

7.  Để chèn tranh ảnh vào trang soạn thảo, 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 SmartArt          

8. Để căn giữa cho nội dung trong văn bản, em nhấn nút lệnh nào sau đây? (0.5đ) 

 A.    B.    C.    D.   

B. THỰC HÀNH: 6đ. 

1. Sử dụng công cụ thích hợp trong phần mềm Paint vẽ và tô màu bức tranh  

. Lưu bức tranh với tên: thuyenvabien.jpg vào thư mục Lop4A (3đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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: 

chimcanhcut.docx vào thư mục Lop4A. (3đ) 

GIỚI THIỆU VỀ CHIM CÁNH CỤT 

Chim cánh cụt hay còn gọi là chim cụt cánh (bộ Sphenisciformes, họ Spheniscidae - 

lấy theo chi Spheniscus nghĩa là hình nêm) là một bộ chim 

không cánh sinh sống dưới nước là chủ yếu tại khu vực Nam 

bán cầu. Châu Nam Cực chỉ toàn băng tuyết, với nhiệt độ trung 

bình hàng năm thấp nhất trong các châu lục trên Trái Đất, nhưng 

chim cánh cụt vẫn sống và có tới hàng chục loài khác nhau. 

Chúng có lông rậm, mỡ dày để chịu rét. Khối lượng thay đổi tùy 

loài, có thể lên đến vài chục kilôgam. Chúng thường sống thành bầy, đông tới hàng nghìn 

con. 

 

 GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh  

(Kí và ghi rõ họ tên) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chim_kh%C3%B4ng_c%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chim_kh%C3%B4ng_c%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_b%C3%A1n_c%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_b%C3%A1n_c%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Nam_C%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4gam


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

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 
B D C D B A C B 

 

B. THỰC HÀNH: (6đ) 

1. Sử dụng công cụ thích hợp trong phần mềm Paint vẽ và tô màu bức tranh  

. Lưu bức tranh với tên: thuyenvabien.jpg vào thư mục Lop4A (3đ) 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm Paint: 0.5 đ 

- Học sinh vẽ và tô màu bức tranh đúng, đẹp: 1.5đ 

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

2 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: 

chimcanhcut.docx vào thư mục Lop4A. (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 

 


