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ĐỀ 3 

I. PHẦN LÝ THUYẾT (4 ĐIỂM) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. (0,5đ)  

Muốn vẽ hình vuông, em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột? 

A. Shift  B.  Ctrl  C.  Caps Lock D.  Enter 

Câu 2. (0,5đ)  

Em hãy chỉ ra các công cụ dùng để vẽ tự do? 

A.   B.   C.    D.  

Câu 3. (0,5đ)  

Chương trình máy tính được lưu ở đâu? 

A. Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa CD. 

B. Chỉ trên đĩa cứng hoặc thiết bị nhớ flash. 

C. Chỉ trên đĩa cứng. 

D. Có thể lưu trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ flash. 

Câu 4. (0,5đ)  

Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím: 

A.  Ctrl và gõ phím     B.  Enter và gõ phím  

C.  Alt và gõ phím    D.  Shift và gõ phím  

Câu 5. (0,5đ)  
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Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột 

lên nút lệnh:  

A.    B.    C.    D.  

Câu 6. (0,5đ)  

Khi gõ phím, hàng phím luôn lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay là:  

A. Hàng phím trên.   C. Hàng phím cơ sở. 

B. Hàng phím số.    D. Hàng phím dưới 

Câu 7. (0,5đ) 

Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì? 

A. Nhóm thiết bị ra 

B. Nhóm thiết bị vào. 

C. Nhóm thiết bị truyền thông 

D. Nhóm thiết bị vào/ra 

Câu 8. (0,5đ)  

Trong phần mềm Paint, để vẽ ngôi nhà như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ: 

A.  , ,     B.  , ,  

C.  , ,     D.  , ,  

 

II. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM) 

Câu 1. (3 điểm)  
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Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau: 

Mèo con đi học 

Hôm nay trời nắng chang chang  

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì  

Chỉ mang một chiếc bút chì  

Và mang một mẩu bánh mì con con. 

Câu 2. (3 điểm)  

Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây 

 

 

 

 

             

---------------------Hết---------------------
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ĐÁP ÁN 

 

I. LÝ THUYẾT (15 phút - 4 điểm)  

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A C D D A D B C 

II. THỰC HÀNH (25 phút - 6 điểm) 

Câu 1. (3đ) 

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm. 

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm. 

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm. 

Câu 2. (3đ) 

 

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm 

2. Tô được màu đạt 1 điểm 

 

 


