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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
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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 (5 điểm)  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ xử lí tín hiệu và thông tin? 

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

Câu 2: Máy tính bàn gồm những bộ phận chính nào ? 

A. Màn hình, thân máy 

B. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột 

C. Màn hình, thân máy, chuột 

D. Màn hình, thân máy, bàn phím  

Câu 3: Các loại máy tính mà các em thường thấy là: 

A. Máy tính xách tay                                B. Máy tính để bàn 

C. Máy tính bảng                                      D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn 

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots? 

A.                    B.                   C.                     D.  

Câu 5: Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím? 

    A. Hàng phím cơ sở                              B. Hàng phím số                 

    C. Hàng phím trên                                D. Hàng phím dưới    

Câu 6: Ngón trỏ tay phải gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ? 

Số phách 

 

Số phách 

Giám thị 1: 

 

Giám thị 2: 
 

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

TRƯỜNG TH .............................. 
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    A. Phím A, S                                  C. Phím G, H          

    B. Phím K, L                                  D. Phím H, J           

 

 

 

 

 

 

Câu 7: Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario? 

 A.      B.  

  

 C.     D.  

 

Câu 8: Màn hình của Paint bao gồm những gì? 

A. Trang vẽ                                           C. Hộp màu 

B. Hộp công cụ vẽ                                D. Tất cả các phương án trên 

Câu 9: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây: 

    A.  B.  C.   D.  

Câu 10: Trong phần mềm vẽ Paint, vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu gì? 

A. Màu vàng                                         C. Màu xanh 

B. Màu trắng                                         D. Màu đen 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: Em hãy điền các bộ phận của chuột máy tính? (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………...... 

 
……………………………. 

 
……………………………...... 
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Câu 2: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm) 

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc. 

…………………………………………………………………………………………... 

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Câu 3: Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng: (1 điểm) 

- Trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím ............. và phím ............. 

- Trên bàn phím có phím dài nhất, gọi là .................................................... 

- Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay về màn hình chính. 

Câu 4: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? (2 điểm) 

Trả lời 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3 HỌC KÌ I 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C B D B A D A D C B 

Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1: Điền sai mỗi bộ phận của chuột máy tính trừ 0.3 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2:  

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc. 

Đáp án: Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện                     (0.5 điểm) 

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng. 

 

Chuột phải 

 

Chuột trái 

 

Bánh lăn 
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Đáp án: Trên màn hình máy tính có nhiều biểu tượng                 (0.5 điểm) 

Câu 3: Điền mỗi chữ đúng được 0.25 điểm 

- F và  J                                                       (0.5 điểm) 

- phím cách                                                 (0.25 điểm) 

- menu                                                         (0.25 điểm) 

Câu 4: Các thao tác sử dụng chuột là: (2 điểm) 

- Di chuyền chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng                 (0.5 điểm) 

- Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay                                (0.5 điểm) 

- Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp                           (0.5 điểm) 

- Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí 

cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột                                               (0.5 điểm) 

Với mỗi ý nêu được tên thao tác nhưng không giải thích được trừ 0.25 diểm 


