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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
                                      MÔN TIN HỌC LỚP 3 

 
                            

                                  Họ và tên:........................................................ Lớp: ......  
 

 

   

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: Đâu là biểu tượng máy tính trên màn hình: 

     

   A.  

  

 B.  

   

  C.  

   

  D.  

Câu 2: Chuột máy tính gồm có bao nhiêu bộ phận? 

   A.   1 B.  2 C.   3 D.   4 

Câu 3: Bộ phận nào của máy tính dùng để nhập chữ, số và kí tự đặc biệt: 

   A.   Chuột B.  Bàn phím     C.   Màn hình    D.   Loa 

Câu 4: Trong trò chơi Blocks, chỉ số Time của 4 bạn như sau An: 81, Lan: 40, Mai: 

120, Minh: 60, ai là người chơi hay nhất? 

   A.  Lan   B. Mai        C. An   D. Minh  

Câu 5: Luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón có tác dụng: 

    A. Gõ được 10 ngón sẽ chơi trò chơi tốt hơn.  

    B. Cần phải luyện tập nhiều và không được nản chí. 

    C. Nhanh, chính xác, tiết kiệm được thời gian, công sức.    

Số phách 

 

Số phách 

Giám thị 1: 

 

Giám thị 2: 
 

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

TRƯỜNG TH .............................. 
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    D. Giúp em tính toán nhanh hơn. 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Những phím sau đây thuộc hàng phím nào trong bàn phím : Q, W, E, R, T 

   A.   Hàng phím cơ sở   B.   Hàng phím trên  

   C.   Hàng phím dưới. D.   Hàng phím số 

Câu 7: Bàn phím máy tính có những hàng sau: 

    A. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách. 

    B. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, phím cách. 

    C. Hàng phím số, hàng phím mũi tên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím 

cách. 

    D. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím có gai, phím cách. 

 

Câu 8: Công cụ                                  dùng để làm gì?  

    A. Công cụ vẽ đường thẳng               B. Công cụ vẽ đường cong 

    C. Công cụ sao chép tranh vẽ                        D. Công cụ di chuyển tranh vẽ 

Câu 9: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào? 

   A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu. 

   B. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu. 

   C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu 

   D. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu 

Câu 10: Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím gì 

trong khi kéo thả chuột? 

A. Phím Enter                                              C. Phím Shift                                       
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B. Phím Ctrl                                                 D. Phím Alt 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: Hãy đánh (Đ) vào câu đúng, (S) vào câu sai trong các câu sau: (1 điểm) 

       Dùng công cụ  để chọn công cụ có dạng hình chữ nhật. 

 Dùng công cụ  để chọn vùng có dạng tùy ý. 

 Dùng công cụ  để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn. 

 Cả hai công cụ  và  đều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật 

Câu 2: Em hãy nêu các bước vẽ đoạn thẳng? (2 điểm) 

Trả lời: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Câu 3: Em hãy điền các từ Hộp công cụ vẽ, Hộp hình mẫu vẽ, Hộp cỡ nét vẽ, Hộp 

màu vẽ chỉ tên các hộp chính trên giao diện của phần mềm Paint vào chỗ trống (theo 

mũi tên): (1 điểm) 
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Câu 4: Điền từ thích hợp vào chổ trống để được câu đúng. (1 điểm) 

a. Người ta coi .......................................................... là bộ não của máy tính 

b. Em điều khiển máy tính bằng ....................................... và ............................... 

c. Chọn màu vẽ em bấm chuột…………….. vào 1 ô màu  

d. Chọn màu nền em bấm chuột……………..vào 1 ô màu 

 

 

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 A C B A C B B A D C 

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: Mỗi ý điền Đúng được 0.25 điểm 

       Dùng công cụ  để chọn công cụ có dạng hình chữ nhật. 

 Dùng công cụ  để chọn vùng có dạng tùy ý. 

 Dùng công cụ  để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn. 

 Cả hai công cụ  và  đều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật 

Câu 2: Các bước để vẽ đoạn thẳng là: 

- Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ.                    (0.5 điểm) 

- Bước 2: Chọn màu vẽ.                                                                             (0.5 điểm) 

- Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ.                                       (0.5 điểm) 

- Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.         (0.5 điểm) 

Nếu ở bước 1 HS không nêu được công cụ là công cụ Đường thẳng thì trừ 0.25 điểm 

Câu 3: Mỗi từ điền đúng được 0.25 điểm 

 

 
          Hộp màu  vẽ 

    Hộp hình mẫu vẽ 

vẽ mẫ u 

S 

Đ 

S 

Đ 
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Câu 4: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm. 

a. bộ xử lý                                  (0.25 điểm) 

b. chuột và bàn phím                  (0.25 điểm)                             

c. trái                                          (0.25 điểm) 

d. phải                                        (0.25 điểm) 


