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ĐỀ 5 

I. PHẦN LÝ THUYẾT (4 ĐIỂM) 

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

Câu 1. (0,5đ) 

Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau? 

A.     B.          C.     D.   

Câu 2. (0,5đ) 

Bài thơ sau được soạn thảo với phông chữ Times New Roman. Một học sinh đã 

chọn phông chữ Arial để thay đổi tiêu đề  “Mèo con đi học”. Mặc dù đã chọn 

đúng phông chữ nhưng dòng tiêu đề không thay đổi. Theo em tại sao? 

A. Cần nhấn giữ phím Shift trong khi thay đổi phông chữ. 

B. Phải nháy đúp vào dòng tiêu đề. 

C. Phải nháy con trỏ chuột trước tiêu đề. 

D. Chưa chọn dòng tiêu đề.  

 

Mèo con đi học 

Hôm nay trời nắng chang chang 

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì 

Chỉ mang một mẩu bút chì 

Và mang một mẩu bánh mì con con. 

 

Câu 3. (0,5đ) 

Để định dạng chữ đậm và  in nghiêng em nháy nút lệnh? 
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A.      và   B.     và   C.    và   D.    

Câu 4. (0,5đ) 

Để căn thẳng lề trái cho văn bản em nháy vào biểu tượng? 

A.      B.     C.      D.    

Câu 5. (0,5đ) 

Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 90
0
 em dùng lệnh? 

A.    BK 100  B.    RT 90  C.   LT 90  D.    HT 90 

Câu 6 . (0,5đ) 

Câu lệnh CS  FD.  200RT,  90  có bao nhiêu lỗi sai? 

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

Câu 7. (0,5đ) 

Trong Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ bị xóa? 

A. Ctrl + S           B. Ctrl + L             C. Ctrl + R               D. Ctrl + Z 

Câu 8. (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 đích vì lí do nào dưới đây: 

A. Vướng vật cản. 

B. Xác định sai hướng bóng. 

C. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ 

đích cho biết việc đánh bóng quá 

nhẹ. 
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D. Đoạn thẳng nối quả bóng với lỗ 

đích cho biết việc đánh bóng quá 

mạnh. 

 

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. 

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG 

 Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng lô xô đuổi nhau trên 

cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, 

tha thiết đến nỗi người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. 

Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió 

đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đòng và hương sen. 

  Theo Đỗ Chu 

 

 

 

Yêu cầu: 

- Phông chữ Time New Roman. 

- Tên bài  trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18. 

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

- Căn lề. 

Câu 2 (3 điểm)  

Hãy tạo các lệnh trong Logo để điều khiển chú Rùa vẽ hình lục giác sau đây. Biết 

rằng hình này có độ dài mỗi cạnh 200 đơn vị, nét vẽ mức 3, màu đỏ.  
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ĐÁP ÁN 

 

PHẦN I: LÝ THUYẾT (4điểm): - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D A A B C D A 

 

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm):  

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 trình bày chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm. 

4. Nội dung bài 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 không gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn 

bài trừ 0,25 điểm. 

Câu 2. (3đ) 

1. Vẽ được hình nhưng sai độ dài, sai màu, nét vẽ được 1,5đ 

2. Vẽ được hình. đúng độ dài được 2 đ 

3. Vễ được hình đúng độ dài, đúng nét vẽ được 2,5đ 

4. Vẽ được hình, đúng độ dài, nét vẽ, màu được 3 đ 

 

 


