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

1. Đâu là biểu tượng của thư mục? (0.5đ) 

       A.    B.   C.   D.  

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

A.   B.   C.  D.  

4. Để tăng kích thước thụt lề, em nháy vào nút lệnh nào? (0.5đ) 

A.   B.  C.  D.  

5. 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  

6. Để đánh số trang trong văn bản, thao tác nào dưới đây được mô tả đúng? (0.5đ)  

A. Chọn Insert. Chọn  , chọn Bottom of  Page để chọn vị trí số trang ở phía 

dưới của trang. Chọn vị trí số trang trong hộp thoại Simple. 

B. Chọn  , chọn Bottom of  Page để chọn vị trí số trang ở phía dưới của trang. 

Chọn Insert. Chọn vị trí số trang trong hộp thoại Simple. 

C. Chọn Insert. Chọn vị trí số trang trong hộp thoại Simple. Chọn  , chọn 

Bottom of  Page để chọn vị trí số trang ở phía dưới của trang. 

 

 



 

 

 

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

 A.    B.  C.   D.  

8. 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:gioithieuCNTT.docx

vào thư mục LOP5A (3đ) 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

“Công nghệ thông tin” – gọi tắt là IT (Information Technology) trên thế giới bao gồm 

khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính. Ở Việt Nam, phạm vi 

của Công nghệ thông tin khá rộng, có thể chứa ngoài lĩnh vực máy tính. 

Nhu cầu xã hội trong ngành này chủ yếu tập trung vào: lập trình viên, 

kỹ sư hệ thống mạng, kỹ sư phần cứng, kỹ thuật viên – chuyên viên 

thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh 

mạng…

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 28, 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) 

http://tuyensinhvov.edu.vn/nganh_cong_nghe_thong_tin/
http://tuyensinhvov.edu.vn/nganh_cong_nghe_thong_tin/


 

 

 


