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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 LOP5A là thư mục con của thư 

mục nào? (0.5đ) 

 

 

 

 

 

 

A.  KHOILOP5 B.  TO1  C.  TO2  D.  TO3 

2. Để nhận và gửi thư điện tử, em truy cập vào trang web nào? (0.5đ) 

A. Violympic.vn B. Google.com.vn 

C. Youtube.com   D. dantri.com.vn 

3. Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Stellarium? (0.5đ) 

A.   B.   C.   D.   

4. Để tạo đường viền cho văn bản, trong thẻ Page Layout em chọn nút lệnh nào? 

(0.5đ) 
     A. Page Color                B. Page Borders    C. Watemark   D. Column  

 

5. Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng, em nháy vào nút lệnh nào? (0.5đ) 

A.   B.  C.  D.  

  

6. Để thay đổi màu nền của trang soạn thảo, trong thẻ Page Layout em chọn nút 

lệnh nào? (0.5đ) 

A. Page Setup  B. Paragraph  C. Page Color  D. Arrange 

  



 

 

7. Đâu là biểu tượng của phần mềm Xmind? (0.5đ) 

 A.     B.   C.   D.   

8. Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm trình chiếu? (0.5đ) 

A.                   B.                   C.              D.   

B. THỰC HÀNH: (6đ) 

1. Em hãy soạn thảo và trình bày  theo mẫu, sử dụng font chữ: “Time new 

roman”, cỡ chữ 14, hình ảnh có thể thay thế. Lưu bài với tên:gioithieuvetho.docx

vào thư mục LOP5A (3đ) 

PHÂN BIỆT VỚI THỎ RỪNG 

Thỏ nhà yếu hơn thỏ rừng và khi mới sinh ra thì không có lông và không mở mắt. 

Còn thỏ rừng khi sinh ra thì nói chung đã có thể mở mắt và mọc 

lông khá đầy đủ. Thỏ nhà sống trong các hang dưới đất (trừ thỏ 

đuôi bông) trong khi thỏ rừng lại làm tổ trên mặt đất và không 

sống thành đàn (bao gồm thỏ đuôi bông). Ngoài ra, thỏ rừng 

lớn hơn thỏ nhà, tai cũng dài hơn và bộ lông có đốm đen. Thỏ rừng 

không được thuần hóa trong khi thỏ nhà được xem như thú nuôi. 

Nếu được thả trong vườn, thỏ nhà sống trong những cái chuồng nhỏ bằng sắt để tránh 

những con thú khá

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

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Em bảo vệ môi trường bằng các công việc sau: 

- Vứt rác đúng nơi quy định. 

- Trồng thật nhiều cây xanh 

 
* Yêu cầu : sử dụng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ 14, hình ảnh có thể thay 

thế, khi chạy bài trình chiếu thì dòng chữ: “Bảo vệ môi trường” xuất hiện, click 

chuột lần thứ 1 thì dòng chữ “ Em bảo vệ môi trường…….nhiều cây xanh” 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: baovemoitruong.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) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8F_nh%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8F_r%E1%BB%ABng


 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC- LỚP 5 

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 B C B A C D C 

 

B. THỰC HÀNH: (6đ) 

1. Em hãy soạn thảo và trình bày  theo mẫu, sử dụng font chữ: “Time new 

roman”, cỡ chữ 14, hình ảnh có thể thay thế. Lưu bài với tên:gioithieuvetho.doc 

vào thư mục LOP5A (3đ) 

* Yêu cầu:  

- Mở được phần mềm Word: 0.5 đ 

- 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: 1 đ 

2. Em hãy soạn một trang trình chiếu, yêu cầu : sử dụng font chữ “Time New 

Roman”, cỡ chữ 14, hình ảnh có thể thay thế, khi chạy bài trình chiếu thì dòng 

chữ: “Bảo vệ môi trường” xuất hiện, click chuột lần thứ 1 thì dòng chữ “ Em 

bảo vệ môi trường…….nhiều cây xanh” 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: 

baovemoitruong.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



 

 

 


