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Phần I : Trắc nghiệm (4 điểm) 

Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất 

Câu 1. Máy tính gồm những bộ phận chính nào ? 

A. Màn hình, thân máy 

B. Màn hình, thân máy, bàn phím 

C. Màn hình, thân máy, chuột 

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột 

Câu 2. Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động 

của máy tính? 

A. Chuột    B. Thân máy 

C. Màn hình   D. Bàn phím 

Câu 3.  Đèn điều khiển giao thông thuộc dạng thông tin nào?  

A. Thông tin dạng hình ảnh   B. Thông tin dạng âm thanh 

C. Thông tin dạng văn bản   D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4. Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón 

tay khi gõ ? 

A. Hàng phím trên    B. Hàng phím số  

C. Hàng phím cơ sở    D. Hàng phím dưới 

Câu 5. Các thao tác sử dụng chuột gồm: 

A. Di chuyển chuột , nháy chuột 

B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột 

C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột 



 

 

D. Kéo thả chuột, nháy chuột 

Câu 6.  Đâu là biểu tượng trò chơi Sticks ? 

A.                C.  

B.     D.  

Câu 7.  Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp rèn luyện sử dụng bộ phận nào 

của máy tính ? 

A. Chuột máy tính   B. Thân máy tính  

C. Màn hình    D. Bàn phím  

Câu 8. Một số phím ở hàng phím cơ sở như: 

A.  A, S, D, F.            C.     1, 2, 3, 4 

B.    Z, X, C,V.            D.    Q, E, R, T 

 

Phần 2. Tự luân (3 điểm):  

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh. 

a. Kết quả làm việc của máy tính hiện ra trên ……………………………………. 

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

Câu 2 : Em hãy nêu tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Phần 3. Thực hành : ( 3 điểm) 

 

Khởi động phần mềm Word và gõ đoạn thơ sau: 

Tac dat tac vang 

On troi mua nang phai thi 

Noi thi bua can, noi thi cay sau. 

Cong lenh chang quan bao lau 

Ngay nay nuoc bac ngay sau com vang. 

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

 

 


