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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: Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị?
A. Ho

B. Cận thị

D. Đau tay

C. Sổ mũi

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

A. Thân máy tính.

C. Bàn phím

B. Chuột máy tính.

D. Màn hình

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận của máy tính?
A. Chuột

B. Màn hình

C. Bàn phím

D. Máy chiếu

Câu 4: Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím
nào?
A. Alt

B. Shift

C. ESC

D. Ctrl

Câu 5: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Q W ….T Y ….I O P.
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A. E….U

C. W….Y

B. Y….W

D. S….H

Câu 6: Để di chuyển hình đến vị trí mới, sau khi em đã chọn hình em thực hiện thao
tác chuột nào?
A. Di chuyển chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.
B. Nháy đúp chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.
C. Nháy chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.
D. Kéo thả chuột để di chuyển hình đến vị trí mới
Câu 7: Bạn Bắc muốn xóa bông hoa ở hình dưới, theo em bạn Bắc phải thực hiện
những thao tác nào sau đây?

A. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Shift.
B. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Delete.
C. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Enter.
D. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Ctrl.
Câu 8: Đâu là công cụ vẽ đường cong nào dưới đây:
A.

C.

B.

D.

II. Tự luận (6 điểm) (25 phút)
Câu 1: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (3 điểm)
DAM SEN
Trong dam gi dep bang sen
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La xanh bong trang lai chen nhi vang
Nhi vang bong trang la xanh
Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.
Câu 2: Em hãy mở phần mềm Paint để vẽ tranh và tô màu theo mẫu sau : (3 điểm)
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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

B

C

D

C

A

D

B

A

Điểm

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1:
- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
- Gõ đúng và viết hoa đầy đủ tên bài thơ : 0.75 điểm
- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm
- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm
Câu 2:
- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).
- HS vẽ được hình lá cờ gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng
phải ngay, không đứt khúc (2 điểm).
- HS tô màu được lá cờ. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).
- HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm
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