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Điểm số   Điểm chữ  Nhận xét     Giám khảo 
  

 

 
 

 

 

MÔN TIN HỌC LỚP 3 (Thời gian làm bài: 40 phút) 

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm) (15 phút) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Lên lớp 3 em có thêm người bạn mới nào? 

    A.   Chiếc máy tính        B.  Cây bút C.  Chiếc cặp sách         D. Hộp màu 

Câu 2: Nhiều máy tính trên toàn thế giới kết nối lại với nhau tạo thành mạng gì?  

    A. Nội bộ B. Di động                C. Toàn cầu              D. Internet 

Câu 3: Khi xem hoạt hình em nhận được thông tin dạng nào ? 

    A. Văn bản và âm thanh                      

    B. Hình ảnh và âm thanh                     

    C. Văn bản và hình ảnh 

    D. Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 4: . Ngón út của tay trái gõ phím nào ở hàng phím cơ sở 

A. Caps lock                 B. Shift               C. Enter                  D. Delete 

Câu 5: Phần mềm Mario giúp em? 

    A. Luyện tập chuột. B. Học cách gõ bàn phím. 

    C. Học toán. D. Giải trí. 

Câu 6: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới 

đây trong hộp công cụ? 

A.            B.              C.        D.  

Số phách 

 

Số phách 

Giám thị 1: 

 

Giám thị 2: 
 

PHÒNG GD & ĐT ........................ 

TRƯỜNG TH .............................. 
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Câu 7: Trong chương trình vẽ Paint có những loại hộp nào? 

A. Hộp màu                B. Hộp công cụ               C. Không có               D. Cả A và B                         

 

 

 

 

 

 

Câu 8: Thiết bị gồm nhiều phím, khi nhấn các phím này em cung cấp thông tin cho 

máy tính 

   A. máy in.        B. chuột.        C. bàn phím.  D. màn hình 

II. Tự luận (6 điểm) (25 phút) 

Câu 1: Em sử dụng công cụ, hình mẫu có sẵn để vẽ hình sau (2 điểm) 

 

Câu 2: Em sử dụng công cụ đường cong để vẽ và tô màu hình con cá. Chọn màu tùy ý 

cho nét vẽ (2 điểm) 

 

Câu 3: Khởi động phần mềm Word và gõ đoạn thơ sau: (2 điểm) 

Tac dat tac vang 

On troi mua nang phai thi 

Noi thi bua can, noi thi cay sau. 
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ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3 HỌC KÌ I 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B A B C D C 

Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm) 

Câu 1: 

- HS mở được phần mềm Paint (0.25 điểm). 

- HS vẽ được hình cái thang gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường 

thẳng phải ngay, không đứt khúc  (1.75 điểm). 

- HS vẽ thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm 

Câu 2: 

- HS mở được phần mềm Paint (0.25 điểm). 

- HS vẽ được hình con cá gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, không đứt 

khúc  (1.25 điểm). 

- HS tô màu được con cá. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).  

- HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm 

Câu 3:  

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm 

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm  

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm 

 


