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

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

       A.    B.   C.   D.  

2. Cho sơ đồ cây thư mục dưới đây, thư mục LỚP 4A1 là thư mục con của thư mục 

nào? (0.5đ) 

 
A.   TỔ 1 B.  KHỐI LỚP 4 C.  TỔ 3 D. TỔ 4 

3. Để sao chép thư mục, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ)  

A. Nháy nút phải chuột vào thư mục muốn sao chép, chọn Copy. Mở thư mục cần sao 

chép, nháy nút phải chuột chọn Paste. 

B. Mở thư mục cần sao chép, nháy nút phải chuột chọn Paste. Nháy nút phải chuột vào 

thư mục muốn sao chép, chọn Copy. 

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, đâu là công cụ sao chép màu? (0.5đ) 

A.             B.          C.              D.  

8. Để căn giữa cho nội dung trong bảng, 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: hoatuylip.docx 

vào thư mục Lop4A. (3đ) 

ĐẶC ĐIỂM CỦA LOÀI HOA TUYLIP 

Hoa có hình dáng như một chiếc chuông úp ngược đặt vững trên 

cuống. Bao quanh là những chiếc lá xếp hướng vào thân tạo ra một 

tư thế thật uy nghi. Bên ngoài mang vẻ dịu dàng yếu đuối nhưng thật 

ra bên trong mạnh mẽ và vô cùng cứng rắn. Cũng chính vì lẽ đó mà 

hoa tulip được nhiều người phương đông yêu thích. 

 

 GV coi, chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

  Cha mẹ học sinh  

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 


