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ĐỀ 1 

I. PHẦN LÝ THUYẾT (4 ĐIỂM) 

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

Câu 1. (0,5đ)  

Để in nghiêng từ “Quê hương” trong câu “Quê hương tươi đẹp.”, em chọn từ “Quê 

hương”, sau đó nháy chuột vào nút: 

A.    B.                            C.              D.  

Câu 2. (0,5đ)  

Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 2 [fd 50 rt 90 fd 100 rt 90]? 

A.    B.    C.   D.  

Câu 3. (0,5đ)  

Trong trò chơi khám phá rừng nhiệt đới, “con lười” sống ở tầng sinh thái nào? 

A. Tầng thấp  B. Tầng trung C. Tầng cao  D. Tầng dưới nước 

Câu 4. (0,5đ)  

Để thoát khỏi trò chơi Golf, em nháy chuột vào Game rồi chọn: 

A.  New          B. Re-Start Curent Game  C. Save Game D. Quit 

Câu 5. (0,5đ)  

Em hãy cho biết câu lệnh Repeat 3[fd 100 rt 120] ht, rùa thực hiện vẽ hình gì? 

A. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước. 

B. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước và vẽ xong rùa ẩn mình. 

C. Vẽ hình tam giác đều có độ dài cạnh 100 bước và vẽ xong rùa biến mất. 
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D. Vẽ độ dài đường gấp khúc và mỗi đoạn có độ dài cạnh 100 bước. 

Câu 6. (0,5đ) 

Một bạn học sinh định đánh quả bóng vào lỗ trong trò chơi Golf bằng cách xác định đoạn 

thẳng như hình dưới đây. Quả bóng chắc chắn không thể lăn vào đúng lỗ vì lí do nào sau 

đây: 

A. Xác định sai hướng quả bóng. 

B. Vướng vật cản. 

C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá nhẹ. 

D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ cho biết biết việc đánh bóng quá mạnh. 

Câu 7. (0,5đ)  

Lệnh BK 150 tương ứng với hành động nào của Rùa: 

A.   Rùa lùi về sau 150 bước.  B.  Rùa tiến về phía trước 150 bước. 

C.   Rùa xoay phải 150 độ.   D.   Rùa xoay trái 150 độ. 

Câu 8. (0,5đ)   

Trong phần mềm soạn thảo Word, để căn thẳng lề phải, em chọn nút lệnh: 
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A.    B.    C.   D. 

 

 

 

 

---------------------Hết---------------------  
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II. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM) 

Câu 1. (3 điểm)  

Sử dụng phần mềm Word để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu dưới đây. 

HỠI EM ĐI HỌC 

Quýt nhà ai chính đỏ cây. 

Hỡi em đi học hây hây má tròn. 

Trường em mấy tổ trong thôn. 

Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa. 

 

Yêu cầu: 

- Phông chữ Time New Roman. 

- Tên bài HỠI EM ĐI HỌC trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18. 

- Nội dung bài trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14. 

- Căn lề. 

Câu 2. (3 điểm)  

Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau: 

 

 

---------------------Hết---------------------  

100 200 
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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 D B C D B D A A 

II. THỰC HÀNH (25 phút - 6 điểm) 

Câu 1. (3đ) 

1. Soạn thảo được văn bản thô (chưa định dạng) đạt 1,5 điểm. 

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm 

3. Tên bài ca dao trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm. 

4. Nội dung bài ca dao trình bày chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm. 

5. Căn lề đúng đạt 0,25 điểm. 

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 nhưng tên bài ca dao không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa 

toàn bài trừ 0,25 điểm. 

Câu 2. (3đ) 

Các câu lệnh 

Repeat 4[fd 200 rt 90] 

Repeat 4[fd 100 lt 90] 

Hoặc 

Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 Fd 200 rt 90 

Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90 Fd 100 lt 90 

1. Vẽ được hình vuông lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1.5 điểm. 
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2. Vẽ được hình vuông nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1.5 điểm. 

 

 


