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A.TRẮC NGHIỆM: KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG (4đ) 

1. Máy  tính để bàn gồm có mấy bộ phận chính? (0.5đ) 

  A. Có 3 bộ phận chính.             C. Có 4 bộ phận chính.  

B. Có 5 bộ phận chính.    D .Cả ba câu trên đều sai. 

2. Trong các bộ phận sau, bộ phận nào được ví như bộ não của máy tính (0.5đ) 

 A. Chuột máy tính                      B. Bàn phím máy tính 

   C. Màn hình máy tính                      D.Thân máy tính 

3. Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của thư mục? (0.5đ) 

       A.    B.   C.   D.  

4. Để tạo thư mục mới, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ) 

A. Nháy nút trái chuột trong ngăn bên phải cửa sổ. Trỏ chuột vào New nháy Folder. Gõ 

tên thư mục, rồi nhấn Enter. 

B. Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ. Trỏ chuột vào New. Nháy 

Folder. Gõ tên thư mục, rồi nhấn phím Enter. 

C. Trỏ chuột vào New. Nháy Folder. Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa 

sổ.Gõ tên thư mục, rồi nhấn Enter. 

5. Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm trò chơi Blocks? (0.5đ) 

A.                 B.                    C.                    D.  

6. Trong các công cụ sau, đâu là công cụ vẽ đường cong? (0.5đ) 

A.     B.    C.   D.  

7. Để tẩy chi tiết tranh vẽ, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ) 

      A. Đưa con trỏ chuột vào vùng cần tẩy, con trỏ chuột chuyển sang hình . Nháy chọn 

công cụ   trong hộp công cụ. Nháy hoặc nhấn giữ nút trái chuột và di chuyển để tẩy chi 

tiết vẽ. 



      B. Nháy chọn công cụ   trong hộp công cụ. Đưa con trỏ chuột vào vùng cần tẩy, con 

trỏ chuột chuyển sang hình . Nháy hoặc nhấn giữ nút trái chuột và di chuyển để tẩy chi 

tiết vẽ. 

      C. Nháy hoặc nhấn giữ nút trái chuột và di chuyển để tẩy chi tiết vẽ. Đưa con trỏ chuột 

vào vùng cần tẩy, con trỏ chuột chuyển sang hình . Nháy chọn công cụ   trong hộp 

công cụ. 

8. Trong các công cụ sau, đâu là công cụ vẽ đường thẳng? (0.5đ) 

A.                B.                     C.                        D.  

 B. THỰC HÀNH: (6đ). 

*Đề bài: : Em hãy sử dụng các công cụ đã học để vẽ  và tô màu cho bức tranh sau. 

Lưu bức tranh với tên: ngoinhacuaem.jpg vào thư mục Lop3A (6đ) 

 

 

 

 

 GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh  

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 


