
ĐỀ MINH HỌA 

1. Trắc nghiệm (7 điểm) – Tổng số 28 câu. 

Câu 1: Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện: 

A. Nhập văn bản 

B. Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác 

C. Lưu trữ và in văn bản 

D. Các ý trên đều đúng 

Câu 2: Chức năng chính của Microsoft Word là gì? 

A. Tính toán và lập bản 

B. Tạo các tệp đồ họa 

C. Soạn thảo văn bản 

D. Chạy các chương trình ứng dụng khác 

Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn? 

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản 

B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản 

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản 

D. Từ - câu - đoạn văn bản - kí tự 

Câu 6: Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt? 

A. ASCII 

B. UNICODE 

C. TCVN3 

D. VNI 

Câu 7: Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không 

dùng mã VNI WIN? 

A. Time New Roman 

B. VNI-Times 

C. VNI-Top 

D. VNI-Aptima 

Câu 8: Để thực hiện chức năng tìm kiếm trong văn bản ta chọn: 

A. Home/Replace. . .          B. View/Find. . .   

C. View/Replace. . .           D. Home/Find. . . 

Câu 9: Để căn chỉnh nội dung trong một ô của bảng, ta chọn: 

A. Home/Cell Alignment.    B. Chuột phải  Cell Alignment.  

C. View/Cell Alignment.     D. Insert/Cells.  

Câu 10: Để chèn hàng trên hàng con trỏ đang chọn trong bảng, ta chọn: 

A. Home/Insert Above   B. Layout/Insert Above  

c. Home/Insert Below    D. Layout/Insert Below 

Câu 11: Để mở tệp văn bản có sẵn ta thực hiện: (chọn đáp áp đúng nhất) 

A. Chọn File→ Open 

B. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O. 

C. Chọn File→ Open hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O. 

D. Chọn File→ New 

Câu 12: Trong Word , để tìm kiếm và thay thế chuỗi kí tự ta vào ? 

A. File  Find 

B. Format  Replace 

C. Edit  Find 

D. Home  Replace 



Câu 12:  Để định dạng danh sách liệt kê, ta thực hiện lệnh : 

A. Insert  Bullets and Numbering.         B. Home  Bullets and Numbering 

C. Edit  Bullets and Numbering             D. File  Bullets and Numbering 

Câu 14: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn, trong thẻ Home → Font ta chọn cỡ chữ 

trong ô: 

A. Font Style 

B. Font 

C. Size 

D. Small caps 

Câu 15 : Phím Tab trên bàn phím dùng để đưa con trỏ văn bản : 

A. Cách ra một kí tự trống 

B. Cách ra một khoảng trống 

C. Chuyển sang đoạn mới 

D. Xuống dòng kế tiếp 

Câu 16: Mạng máy tính gồm có những thành phần nào: 

A. Các máy tính 

B. Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau 

C. Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy với nhau.. 

D. Cả Các máy tính, Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau và 

Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy với nhau.. 

Câu 17: Để kết nối các máy tính người ta 

A. sử dụng cáp quang; 

B. sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại; 

C. sử dụng đường truyền vô tuyến; 

D. sử dụng cáp quang; sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại; sử dụng đường truyền vô 

tuyến; 

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất? 

A. Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang 

máy của mạng kia; 

B. Là thiết bị để kết nối mạng cục bộ với Internet; 



C. Là thiết bị để kết nối các máy thành một mạng sao cho từ máy này có thể gửi gói tin sang 

máy kia; 

D. Là thiết bị mạng để xây dựng mạng cục bộ không dây. 

Câu 19: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng? 

A. vỉ mạng; 

B. Hub; 

C. Môdem; 

D. Webcam. 

Câu 20: Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có: 

A. Điểm truy cập không dây WAP; 

B. Mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây; 

C. Môdem; 

D.  Điểm truy cập không dây WAP; và mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây . 

Câu 21: Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? 

A.  Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP 

B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh 

C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính 

D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản 

Câu 22: Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau: 

A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet 

B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế 

giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP 

C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP 



D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ 

Câu 23: Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet? 

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới  

B. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất 

C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP 

D. Là mạng có hàng triệu máy chủ 

Câu 24: Có thể kết nối Internet bằng các cách nào? 

A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp 

B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line) 

C. Sử dụng modem qua đường điện thoại 

D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet 

Câu 25: WWW là từ viết tắt của từ nào: 

A. world wide web 

B. wide world web 

C. wesite world web 

D. wide with world 

Câu 26: Web động là các trang Web: 

A. Mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ 

B. Có thể có nhiều video, ảnh động... 

C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home pase 

D. Một ý kiến khác 

Câu 27: Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản? 



A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra 

B. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng 

C. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video... 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 28: Phải biểu nào sau đây là sai: 

A. Mỗi máy chỉ cần cài đặt một phần mềm chống virut là có thể tìm và diệt tất cả các loại virus 

B. Không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus 

C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật 

D. Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó 

2. Thực hành (3 điểm) 

Câu 1. Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm hình ảnh về chùa Yên Tử  trên Internet n. Lưu 

hình ảnh tìm được với tên là Bac_Ho_Doc_Sach theo đường dẫn C:\HKII\  

Câu 2. Hãy sử dụng hệ soạn thảo văn bản MS Word để tạo văn bản theo mẫu sau và lưu 

tệp với tên LỚP_HỌ VÀ TÊN.doc theo đường dẫn C:\HKII  
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