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I. MODULE 01: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Phần cứng máy tính cơ bản bao gồm thành phần nào? 

a. Bộ xử lý (CPU) 

b. Bộ nhớ 

c. Thiết bị nhập, xuất 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 3: Máy tính cá nhân PC là chữ viết tắt của từ nào? 

a. Personal Computer 

b. Performance Computer 

c. Personnal Connector 

d. Printing Computer 

Câu 4: Máy tính xách tay có lợi thế gì hơn so với máy tính để bàn? 

a. Máy tính xách tay có thể mang đi bất kì đâu 

b. Một máy tính xách tay có thể tái sử dụng các thành phần của nó có thể được sử dụng 

cho máy tính xách tay khác 

c. Sửa máy tính xách tay ít tốn kém hơn 

d. Máy tính xách tay thường có kích thước lớn hơn máy tính để bàn 

Câu 5: Tại sao máy tính xách tay có thể rủi ro về an ninh của công ty 

a. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính bàn 

b. Bởi vì dữ liệu không được mã hóa 

c. Bởi vì dữ liệu không được bảo vệ bằng phần mềm Virus 

d. Bởi vì người không được phép có thể đọc những thông tin mật nếu như máy tính xách 

tay bị đánh cắp 

Câu 6: Một loại máy tính có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể 

dùng ngón tay để lựa chọn một đối tượng nào đó hoặc có thể nhập thông tin qua bàn 

phím ảo là máy? 

a. Máy tính bảng 

b. Máy chủ 

c. Máy tính để bàn 

d. Máy tính FX500 

Câu 7: Điện thoại thông minh là gì? 

a. Điện thoại tích hợp một hệ điều hành 

b. Hỗ trợ tất cả các kiểu hệ điều hành 

c. Bền hơn so với điện thoại di động khác 

d. Điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi 
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Câu 8: Điện thoại thông minh có lợi thế gì hơn so với máy tính xách tay 

a. Có kích thước nhỏ gọn nhưng có chức năng điện thoại và sử dụng được các phần 

mềm tiện ích 

b. Sử dụng được các phần mềm 

c. Sử dụng được Internet 

d. Gọi điện bằng phần mềm kết nối Internet 

Câu 10: Trên bo mạch chủ, chip cầu bắc đảm nhiệm liên lạc giữa các thiết bị nào? 

a. CPU, Ram, AGP 

b. Ram, Đĩa cứng 

c. Đĩa cứng, thiết bị nhập, xuất 

d. Ram, Rom 

Câu 12: Thiết bị nào sau đây dùng nhập dữ liệu vào máy tính? 

a. Bàn phím, màn hình 

b. Máy in 

c. Bàn phím, chuột (mouse) 

d. CPU 

Câu 14: Thiết bị nào sau đây dùng đưa thông tin ra ngoài (xuất)? 

a. Bàn phím 

b. Màn hình, máy in 

c. Chuột (mouse) 

d. CPU 

Câu 15: Thiết bị nào sau đây dùng lưu trữ dữ liệu? 

a. Đĩa cứng  

b. Màn hình 

c. Máy in 

d. CPU 

Câu 16: Thiết bị nào sau đây dùng lưu trữ chương trình máy tính đang thực thi? 

a. Đĩa cứng 

b. Ram 

c. CPU 

d. Màn hình 

Câu 18: Bộ nhớ trong bao gồm: 

a. Ram, Rom  

b. Đĩa cứng 

c. USB 
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d. Đĩa quang 

Câu 24: Phần cứng máy tính là gì? 

a. Các bộ phận cụ thể của máy tính về mặt vật lý như màn hình, chuột, bàn phím,... 

b. Cấu tạo của phần mềm về mặt logic 

c. Cấu tạo của phần mềm về mặt vật lý 

d. Cấu tạo của phần mềm hệ thống 

Câu 25: Thiết bị ngoại vi của máy tính là thiết bị nào? 

a. Máy in 

b. Máy nghe nhạc Mp3 

c. Máy tính bảng 

d. Sách điện tử 

Câu 28: Các thành phần: RAM, CPU, thiết bị nhập xuất là? 

a. Phần cứng máy tính 

b. Phần mềm máy tính 

c. Thiết bị lưu trữ 

d. Thiết bị mạng và truyền thông 

Câu 32: Trong máy tính, đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là gì? 

a. Byte 

b. Char 

c. Bit 

d. KB 

Câu 37: Đĩa cứng SSD có các đặc tính nào vượt trội so với HDD? 

a. Nhanh hơn 

b. Dung lượng lớn hơn 

c. Rẻ hơn 

d. Kích thước lớn hơn 

Câu 39: Đơn vị đo thông tin bit có giá trị nào? 

a. 0 hoặc 1 

b. 2 

c. 8 

d. 16 

Câu 40: 1 Byte bằng: 

a. 2 bit 

b. 8 bit 

c. 10 bit 
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d. 16 bit 

Câu 41: 1 KB bằng: 

a. 100 bit 

b. 256 bit 

c. 1000 bit 

d. 1024 Byte 

Câu 42: 1 MB bằng: 

a. 100 KB 

b. 256 KB 

c. 000 KB 

d. 1024 KB 

Câu 43: 1 GB bằng: 

a. 100 MB 

b. 256 MB 

c. 1000 MB 

d. 1024 MB 

Câu 47: Đơn vị tính nhỏ nhất của máy tính là gì? 

a. Bit 

b. Byte 

c. Megabyte 

d. Terabyte 

Câu 48: Bit là gì? 

a. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính 

b. Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1 

c. Là một đơn vị đo thông tin 

d. Tất cả các đáp án đều đúng 

Câu 62: Thiết bị nào thực hiện thao tác nhập dữ liệu trong số các thiết bị sau: Màn hình, 

máy in, máy vẽ, bàn phím, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, chuột, loa, máy quét? 

a. Bàn phím, chuột, máy quét 

b. Máy in, màn hình, máy quét, chuột 

c. Máy vẽ, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, bàn phím 

d. Máy quét, Loa, chuột, màn hình 

Câu 75: Khái niệm hệ điều hành là gì? 

a. Cung cấp và xử lý các phần cứng và phần mềm 

b. Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin bằng máy tính điện tử 
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c. Nghiên cứu về công nghệ phần cứng và phần mềm 

d. Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị 

phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính 

Câu 77: Phần mềm ứng dụng là gì? 

a. là chương trình được viết ra cho một hay nhiều mục đích khác nhau 

b. là hệ điều hành 

c. là cơ sở dữ liệu 

d. là dữ liệu 

Câu 94: Để nhập thông tin cho máy tính, ta sử dụng thiết bị nào: 

a. RAM 

b. Màn hình 

c. Bàn phím 

d. CPU 

Câu 103: Các phép toán nào là phép toán logic? 

a. Cộng, trừ 

b. Nhân, chia 

c. And, or, not, xor 

d. Cộng, trừ, nhân, chia 

Câu 107: Băng thông tối đa của chuẩn USB 2.0 là: 

a. 200 Mb/s 

b. 12 Mb/s 

c. 150 Mb/s 

d. 480 Mb/s 

Câu 112: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? 

a. Chia sẻ tài nguyên 

b. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng 

c. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ 

d. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 

Câu 124: Việc tải dữ liệu lên Internet được gọi là gì? 

a. Upload 

b. Download 

c. Share 

d. Copy 

Câu 136: Đâu là mạng xã hội là gì? 

a. Facebook 
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b. Twitter 

c. Zalo 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 153: Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt? 

a. Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự 

b. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh người sử dụng 

c. Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn 

d. Chỉ thay đổi mật khẩu sau thời gian dài 
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II. MODULE 02: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: 

a. Ram 

b. Bộ nhớ ngoài 

c. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng  

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 2: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong 

Recycle Bin, ta thực hiện 

a. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy 

b. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open 

c. Chọn đối tượng, kích chuột phải - Restore 

d. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder... 

Câu 3: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, 

ta có thể sử dụng 

a. My Computer hoặc Windows Explorer 

b. My Computer hoặc Recycle Bin 

c. Windows Explorer hoặc Recycle Bin 

d. My Computer hoăc My Network Places 

Câu 4: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn 

xoá hẳn một file hoặc folder, ta dùng tổ hợp phím nào? 

a. Shift + Delete 

b. Alt + Delete  

c. Ctrl + Delete 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 8: Trong Windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền 

kề: 

a. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách  

b. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách  

c. Kích chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift kích chuột ở mục cuối cùng 

d. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

Câu 6: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện 

a. Edit - New, sau đó chọn Folder 

b. Tools - New, sau đó chọn Folder 

c. File - New, sau đó chọn Folder 

d. Windows - New, sau đó chọn Folder 
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Câu 9: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào? 

a. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính 

b. Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc 

c. Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 12: Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta 

sử dụng các phím nào? 

a. Ctrl+C 

b. Ctrl+Ins 

c. Print Screen 

d. ESC 

Câu 20: Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp 

phím:  

a. Alt + F4 

b. Ctrl +F5 

c. Shift + F4 

d. Alt + F5 

Câu 23: Để đọc được tập tin có định dạng (*.PDF) ta sử dụng những phần mềm nào sau 

đây : 

a. Foxit reader 

 b. PowerPoint  

c. Word 

d. Logmein 

Câu 27: Trình ứng dụng Windows Explorer là: 

a. Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet 

b. Quản lý và khai thác tài nguyên trong máy như : Ổ đĩa, Folder, File 

c. Là ứng dụng đồ hoạ trong Windows 

d. Là trình ứng dụng xử lý văn bản của Windows 

Câu 32: Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào? 

a. Click chuột trái vào biểu tượng chương trình 

b. Click đôi chuột trái vào biểu tượng chương trình 

c. Click đôi chuột phải vào biểu tượng chương trình 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 34: Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư 

mục: 
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a. @, 1, % 

b. - (,) 

c. ~, @, #, $ 

d. *, /, \, <, > 

Câu 35: Phần mở rộng của tập tin (đuôi tập tin) của một file nhạc là: 

a. DOC 

b. PPT 

c. TXT 

d. MP3 

Câu 36: Khi đang làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên 

tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: 

a. Shift 

b. Tab 

c. Alt 

d. ESC 

Câu 38: Khi khởi động máy tính phần chương trình nào chạy trước? 

a. Chương trình gõ dấu tiếng Việt 

b. Chương trình Word hoặc Excel 

c. Hệ điều hành Windows 

d. Chương trình diệt virus máy tính 

Câu 43: Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm chuột 

phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn: 

a. New\ Folder 

b. Create Shortcut 

c. Copy 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 44: Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây: 

a. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn View, chọn Auto Arrange Icons 

b. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons 

c. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut 

d. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons 

Câu 45: Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự " * " dùng để: 

a. Không thể thay thế cho ký tự 

b. Thay thế cho 1 ký tự 

c. Thay thế cho dấu cách 
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d. Thay thế cho 1 số ký tự 

Câu 50: Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện: chọn tập tin cần xóa & thao tác: 

a. Nhấn phím Delete 

b. Nhấn phím Shift-Delete 

c. Nhấn chuột phải vào nó \Delete 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 53: Trong Windows, một tệp 

a. Có thể chứa một folder 

b. Có thể chứa một tệp khác  

c. Có thể chứa một ổ đĩa 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 58: Trong Windows, ta có thể chép tập tin hay thư mục bằng cách: 

a. Ctrl + C 

b. Edit / Copy 

c. Ctrl + kéo chuột 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 65: Phím nào dùng để đổi tên thư mục/ tập tin: 

a. Ctrl 

b. F2 

c. F4 

d. Shift 

Câu 70: Trong Tin học, tập tin (file) là khái niệm chỉ:  

a. Một văn bản chứa các thông tin do người dùng tạo ra 

b. Một đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản 

c. Tập hợp các thông tin có cùng bản chất được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài 

d. Một gói tin chứa các thông tin có cùng bản chất 

Câu 78: Trong Windows, Shortcut có ý nghĩa: 

a. Tạo đường tắt để truy cập nhanh 

b. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền 

c. Đóng các cửa sổ đang mở 

d. Tất cả đều sai 

Câu 83: Tiện ích nào sau đây có thể bảo vệ máy tính khỏi bị tấn công? 

a. Disk Compression 

b. Antivirus software 

c. Disk Deframemtation  
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d. Disk Check 

Câu 86: Để tắt máy ta phải làm công việc nào sau đây: 

a. Rút dây nguồn 

b. Vào Start, Chọn Power, Chọn Shutdown 

c. Không cần phải tắt máy vì nếu không sử dụng một thời gian thì máy sẽ tự tắt 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 91: Loại tập tin thường được ẩn? 

a. Tập tin Tải về 

b. Tập tin Hệ thống 

c. Tập tin Nén 

d. Tập tin Tài liệu 

Câu 98: Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì: 

a. Là đơn vị đo độ phân giải màn hình 

b. Là đơn vị đo cường độ âm thanh 

c. Là đơn vị đo tốc độ xử lý 

d. Là đơn vị đo khả năng lưu trữ 

Câu 101: Trong hệ điều hành Windows, thư mục được gọi là: 

a. Folder 

b. File 

c. Shortcut 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 102: Đơn vị để đo độ phân giải màn hình là: 

a. Bit 

b. Pixel 

c. Cm 

d. Inches 

Câu 107: Để có thể giải nén bằng Winrar người ta thực hiện mở file nén và chọn nút: 

a. Add 

b. Extract To 

c. Test 

d. Repair 

Câu 109 Nhấp chuột phải vào ổ đĩa D: trong cửa sổ My Computer và chọn menu Format 

có mục đích: 

a. Xem các thông tin chi tiết về ổ đĩa D: 

b. Thực hiện chức năng định dạng lại ổ đĩa D: 
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c. Thực hiện chức năng sao chép dữ liệu của ổ đĩa D: 

d. Thực hiện chức năng phân vùng cho ổ đĩa D: 

Câu 123: Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là WMA: 

a. Windows Media Player 

b. Paint 

c. WordPad  

d. NotePad 
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III. MODULE 03: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Để in tài liệu ra máy in, ta làm như sau: 

a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B  

b. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O  

c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P  

d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + K 

Câu 2: Các công cụ định dạng trong văn bản như: Font, Paragraph, Styles, Format 

Painter,... nằm ở thanh ribbon nào? 

a. Home 

b. Insert 

c. Layout  

d. References 

Câu 3: Ribbon Layout có chức năng: 

a. Các công cụ liên quan định dạng văn bản như: Chèn chú thích, đánh mục lục tự 

động,... 

b. Các thiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Paragraph,... 

c. Công cụ định dạng trong văn bản như: Font, Paragraph, Styles,... 

d. Các chế độ hiển thị của vùng soạn thảo 

Câu 4: Để chèn một hình ảnh từ ổ đĩa vào văn bản, ta thực hiện: 

a. Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Page Number 

b. Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Clip Art 

c. Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn WordArt 

d. Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Pictures 

Câu 5: Để bật chức năng Thanh thước kẻ (Ruler) ta thực hiện: 

a. Thẻ Review, nhóm Show. Check vào mục Gridlines 

b. Thẻ View, nhóm Show. Check vào mục Ruler 

c. Thẻ Review, nhóm Show. Check vào mục Ruler 

d. Thẻ View, nhóm Show. Check vào mục Document Map 

Câu 6: Để điều chỉnh chế độ dãn dòng, ta thực hiện: 

a. Chọn thẻ Home, nhóm Styles, chọn Line and Paragraph Spacing 

b. Chọn thẻ Layout, nhóm Paragraph, nhóm Indents and Spacing, chọn Line Spacing 

c. Chọn thẻ Home, nhóm Font, chọn Line and Paragraph Spacing 

d. Tất cả đáp án đều sai. 

Câu 7: Trong Microsoft Word 2013, để bỏ phần kiểm tra chính tả và ngữ pháp, ta thực 

hiện: 
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a. Chọn File, chọn Options, chọn Advanced, bỏ các dấu check trong phần Spelling and 

Grammar 

b. Chọn File, chọn Options, chọn Proofing, bỏ các dấu check trong phần Spelling and 

Grammar 

c. Chọn thẻ Review, chọn Options, chọn Advanced, bỏ các dấu check trong phần 

Spelling and Grammar 

d. Chọn File, chọn Save as, chọn Advanced, bỏ các dấu check trong phần Spelling and 

Grammar 

Câu 8: Trong bảng biểu, để đổi hướng chữ, ta sử dụng chức năng nào sau đây: 

a. Cell Alignment  

b. Text Direction  

c. Split Cells 

d. Merge Cells 

Câu 9: Để xóa toàn bộ bảng biểu, ta sử dụng chức năng nào sau đây: 

a. Layout, chọn Delete, chọn Delete Cells 

b. Design, chọn Delete, chọn Delete Table 

c. Bôi đen bảng biểu, nhấn phím Delete 

d. Layout, chọn Delete, chọn Delete Table 

Câu 10: Muốn tách ô trong các bảng biểu, ta thực hiện: 

a. Layout → Chọn Split Table.  

b. Layout → Chọn Split Cells  

c. Layout → Chọn Sort 

d. Layout → Chọn Merge Cells 

Câu 13: Để chèn kí tự đặc biệt (Symbol ) vào văn bản, ta thực hiện: 

a. Chọn View → Symbol → Chọn biểu tượng cần chèn → chọn Insert → Close 

b. Chọn View → Symbol → Chọn biểu tượng cần chèn → chọn Insert → Open 

c. Chọn Insert → Symbol → Chọn biểu tượng cần chèn → chọn Insert → Close 

d. Chọn Insert → Symbol → Chọn biểu tượng cần chèn → chọn Insert → Open  

Câu 16: Để thiết lập font chữ mặc định cho chương trình Microsoft Word, ta thực hiện: 

a. Chọn thẻ Home  gõ Font và cỡ chữ  Enter 

b. Chọn thẻ Home  Mở hộp thoại Font  Chọn font và cỡ chữ  Chọn Set as default 

c. Chọn File  Option  Font  Chọn font và cỡ chữ  Chọn Set as default 

d. Chọn File  Option  Advanced  Chọn font và cỡ chữ  Chọn Set as default 

Câu 18: Để chèn các lưu đồ vào văn bản, ta sử dụng chức năng: 

a. Insert  Shapes 
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b. Insert  Smart Art 

c. Insert  Clip Art  

d. Insert  Chart 

Câu 22: Trong Microsoft Word, phím tắt để đóng tài liệu đang mở là: 

a. Ctrl + F4 

b. Ctrl + F1 

c. Alt + F4  

d. Alt + F1 

Câu 26: Để đổi màu cho đoạn văn bản, ta làm như sau: 

a. Chọn đoạn văn bản cần đổi màu → chọn thẻ Home → nhóm Font → chọn màu từ 

biểu tượng chữ A (Font Color) 

b. Chọn đoạn văn bản cần đổi màu, nhấn tổ hợp phím Ctrl + A 

c. Chọn đoạn văn bản cần đổi màu → chọn thẻ Page Layout → chọn màu từ biểu tượng 

chữ A 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 29: Ứng dụng xử lý văn bản của LibreOffice là: 

a. Impress 

b. Calc 

c. Writer 

d. Base 

Câu 32: Để lưu lại tài liệu đang mở vào một thư mục khác và đổi tên hoặc lưu file 

với định dạng khác, vào menu File, chọn chức năng: 

a. Save 

b. Save as 

c. New 

d. Export 

Câu 33: Để chuyển con trỏ lên phía trên 1 trang màn hình ta dùng phím: 

a. Backspace  

b. Home 

c. Page Down 

d. Page up 

Câu 34: Để có thể viết hoa một chữ cái trong Word, ta dùng phím: 

a. Caps Lock 

b. Shift trái + Chữ cái  

c. Shift phải + Chữ cái 
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d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 35: Mặc định, tài liệu của Word 2016 được lưu với định dạng là: 

a. *.DOTX 

b. *.DOC 

c. *.EXE 

d. *.DOCX 

Câu 37: Trên thanh Ribbon -> thực đơn Layout  nhóm Page Setup. Chức năng của 

Margins là: 

a. Chọn khổ giấy 

b. Định dạng trang in 

c. Chọn chiều trang giấy 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 38: Để canh lề giữa đoạn văn bản đã chọn, trong Word ta nhấn tổ hợp phím: 

a. Ctrl + G 

b. Ctrl + J 

c. Ctrl + E 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 39: Phím chức năng Tab có tác dụng: 

a. Di chuyển con trỏ về đầu dòng.  

b. Xóa ký tự phía trước con trỏ. 

c. Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định. 

d. Chuyển con trỏ xuống phía dưới 1 trang 

Câu 40: Phím tắt dùng để chuyển đổi nhanh chữ hoa sang chữ thường và ngược lại là: 

a. Ctrl + F3 

b. Shift + F3 

c. Ctrl + F2 

d. Shift + F2 

Câu 41: Để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, ta dùng chức năng: 

a. Insert  Picture 

b. Insert  Clip Art 

c. Insert  WordArt 

d. Insert  Page Number 

Câu 49: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N có chức năng gì: 

a. Mở một tài liệu mới 

b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa 
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c. Lưu một tài liệu 

d. Đóng chương trình MS Word 2007 

Câu 56: Cách nào sau đây không được dùng để sao chép văn bản: 

a. Nhấp chuột phải → Copy 

b. Vào Home → chọn Copy 

c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C 

d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Y 

Câu 62: Khi soạn thảo văn bản trong MS Word, giả sử ta dùng chuột trái chọn một đoạn 

văn bản, liền tiếp sau đó nhấn thứ tự các tổ hợp phím liên tục như sau: Ctrl + B, tiếp sau 

nhấn Ctrl + U, kết quả sẽ là: 

a. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, có gạch chân 

b. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, căn lề đều 2 bên 

c. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, in nghiêng 

d. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, căn chính giữa 

Câu 63: Khi soạn thảo văn bản trong MS Word, giả sử ta dùng chuột trái chọn một đoạn 

văn bản, liền tiếp sau đó nhấn thứ tự các tổ hợp phím liên tục như sau: Ctrl + B, tiếp sau 

nhấn Ctrl + J, kết quả sẽ là: 

a. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, có gạch chân 

b. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, căn lề đều 2 bên 

c. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, in nghiêng 

d. Đoạn văn bản đã chọn được làm đậm, căn chính giữa 

Câu 79: Khi mở một tập tin MS Word được soạn thảo trên máy tính khác, văn bản 

không hiển thị được tiếng Việt. Nguyên nhân là: 

a. Ổ đĩa chứa tập tin bị hư hỏng 

b. Máy tính thiếu Font chữ 

c. Máy tính này chưa cài Unikey 

d. Phần mềm MS Word bị lỗi 

Câu 85: Khi đang soạn thảo văn bản, người dùng chọn một đoạn văn bản rồi nhấn tổ 

hợp phím Ctrl + C, việc làm này có tác dụng: 

a. Cắt hẳn phần văn bản vừa khối chọn lưu vào bộ nhớ 

b. Dán phần văn bản trong bộ nhớ đè lên vị trí văn bản đã khối chọn 

c. Sao chép phần văn bản vừa khối chọn vào bộ nhớ 

d. Xóa toàn bộ phần văn bản vừa khối chọn 

Câu 88: Trong phân nhóm chương trình Microsoft Office có các thành phần phần mềm 

sau đây: 
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a. Microsoft Word, Excel, Access, Power Point 

b. Microsoft Word, WordPad, Paint 

c. Microsoft Word, Excel, Notepad, Power Point  

d. Notepad, WordPad, Paint 

Câu 91: Sau khi chèn một đối tượng hình ảnh vào trong văn bản, để hình ảnh này làm 

nền phía sau chữ, người dùng phải chọn đối tượng và thực hiện: 

a. Vào thẻ View → Wrap Text → Behind Text 

b. Vào thẻ Format → Wrap Text → Behind Text 

c. Vào thẻ View → Wrap Text → Tight 

d. Vào thẻ Format → Wrap Text → Tight 

Câu 95: Để tạo kí tự lớn, chiếm chỗ vài dòng của một đoạn văn bản đang soạn thảo, 

người dùng cần thực hiện: 

a. Bôi đen các kí tự → chọn thẻ Insert → nhóm Text → DropCap → chọn kiểu và số dòng 

b. Bôi đen các kí tự → chọn thẻ Insert → nhóm Text → WordArt → chọn kiểu 

và số dòng 

c. Bôi đen các kí tự → chọn thẻ Page Layout → nhóm Text → DropCap → chọn kiểu và 

số dòng 

d. Để con trỏ ở đầu đoạn → chọn thẻ Insert → nhóm Text → DropCap → chọn 

kiểu và số dòng 
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IV. MODULE 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Bạn hiểu chương trình bảng tính là gì? 

a. Là phần mềm dùng để tính toán dữ liệu số 

b. Là phần mềm có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng 

tay 

c. Là phần mềm vừa tính toán dữ liệu, vừa thực hiện trình bày văn bản 

d. Là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực 

hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số 

liệu có trong bảng 

Câu 2: Bạn hiểu công dụng của việc trình bày dữ liệu dạng bảng tính là gì? 

a. Cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh, dễ thao tác 

b. Thực hiện các nhu cầu về tính toán (tính tổng, trung bình cộng, xác định giá trị lớn 

nhất, nhỏ nhất, ...) 

c. Có thể tạo biểu đồ, phân tích dữ liệu, dự báo từ dữ liệu dạng bảng để đánh giá một 

cách trực quan, nhanh chóng 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 3: Đâu là chương trình bảng tính? 

a. Microsoft Excel 

b. LibreOffice Calc 

c. OpenOffice Calc 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 4: Một bảng tính Worksheet trong Excel 2003 bao gồm bao nhiêu cột và dòng? 

a. 265 cột và 65563 dòng 

b. 256 cột và 65536 dòng 

c. 266 cột và 65365 dòng 

d. 256 cột và 65365 dòng 

Câu 5: Để mở chương trình bảng tính Excel, ta thực hiện thao tác như thế nào? 

a. Start -> Excel 

b. Nháy đúp trên một tệp bảng tính bất kì 

c. Nháy đúp chuột tại biểu tượng Excel trên màn hình Desktop của Windows 

d. Tất cả đều đúng 

Câu 6: Theo mặc định, bảng tính Excel 2010 trở đi được lưu với phần mở rộng của tệp là 

gì? 

a. xls 

b. xslx 
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c. xml 

d. xlsx 

Câu 7: Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, 

Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? 

a. B1::H15 

b. B1:B1 

c. B1-H15 

d. B1:H15 

Câu 8: Các địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? 

a. $A$1:$D$10 

b. A1:D10 

c. A1:$D$10  

d. A$1:D$10 

Câu 9: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là gì? 

a. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng 

b. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức 

c. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng 

d. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 

Câu 10: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì phát biểu nào sau đây sai? 

a. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái 

b. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái 

c. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề phải 

d. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề phải 

Câu 11: Tổ hợp phím tắt nào cho phép thực hiện hủy thao tác và khôi phục thao tác khi 

thực hiện với bảng tính? 

a. Ctrl+Z và Ctrl+Y 

b. Ctrl+X và Ctrl+V 

c. Ctrl+Z và Ctrl+R 

d. Ctrl+G và Ctrl+H 

Câu 12: Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng 

cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím: 

a. Page Up; Page Down 

b. Ctrl + Page Up; Ctrl + Page Down 

c. Alt + Page Up; Alt + Page Down 

d. Shift + Page Up; Shift + Page Down 
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Câu 17: Dạng tổng quát của một biểu thức trong Excel là gì? 

a. <biểu thức> 

b. - <biểu thức> 

c. = <biểu thức> 

d. = <tên hàm> 

Câu 18: Biểu thức trong Excel có thể có các thành phần nào? 

a. Các tham số về địa chỉ 

b. Các hằng số và toán tử 

c. Các hàm 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 19: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số không (0), tại ô B2 gõ công thức 

=5/A2 cho kết quả: 

a. 0 

b. 5 

c. #Value! 

d. #DIV/0! 

Câu 22: Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? 

a. 9 

b. 10 

c. 17 

d. 25 

Câu 23: Trong bảng dữ liệu điểm của học sinh ô D2 chứa điểm môn toán , ô E2 chứa 

điểm môn văn. Để tính điểm trung bình với Toán hệ số 2 văn hệ số 1, ta nhập công thức 

nào vào ô F2? 

a. =Average(D2:E2) 

b. =(D2*2 + E2) /1 

c. =(D2*2 + E2) /3 

d. =(D2*2 + E2) /2 

Câu 24: Tại ô A1 trong Excel, nhập vào biểu thức =ROUND(PI(), MIN(2,4,6)) thì kết quả 

tra về là bao nhiêu? 

a. 3.1 

b. 3.14 

c. #NAME! 

d. #N/A! 

Câu 27: Trong Excel, hàm HLOOKUP và VLOOKUP thuộc nhóm hàm nào sau đây? 
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a. Nhóm hàm thời gian 

b. Nhóm hàm dò tìm và tham chiếu 

c. Nhóm hàm thống kê 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 28: Trong Excel 2010, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là gì? 

a. Bảng dò 

b. Bảng trị dò 

c. Cột tham chiếu để lấy kết quả 

d. Dòng tham chiếu để lấy kết quả 

Câu 29: Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) 

kết quả sai ở thành phần nào? 

a. Thành phần 1 

b. Thành phần 2 

c. Thành phần 3 

d. Thành phần 4 

Câu 33: Trong Excel muốn tô màu cho chữ ta thực hiện như thế nào? 

a. Format cell → Font → Color 

b. Format cell → Font → Font style 

c. Format cell → Font → Size 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 34: Trong Excel, muốn sao chép định dạng từ một ô, một dãy ô tới ô hoặc dãy ô 

khác ta thực hiện như thế nào? 

a. Nhấn chuột vào biểu tượng copy 

b. Nhấn chuột vào biểu tượng Format Painter 

c. Nhấn chuột vào biểu tượng dán và chọn dán đặc biệt 

d. Không thể sao chép định dạng của dòng văn bản 

Câu 43: Để thay đổi lề trang cho bảng tính, ta thực hiện thao tác như thế nào? 

a. Chọn Page Layout/ nhóm Page Setup/ Customs 

b. Chọn Page Design/ nhóm Page Setup/ Margins 

c. Chọn Design/ nhóm Page Setup/ Customs 

d. Chọn Page Layout/ nhóm Page Setup/ Margins 

Câu 48: Để xem tài liệu của bảng tính trước khi in ra giấy, ta chọn lệnh nào? 

a. Print Demo 

b. Print Preview 

c. Print Test 
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d. Print Layout 

Câu 49: Tùy chọn Copies trong hộp thoại Print của bảng tính có chức năng gì? 

a. Chọn trang in 

b. Chọn máy in 

c. Chọn số lượng bản in 

d. Chọn kiểu in dọc hay in ngang 

Câu 50: Để lưu bảng tính Excel thành định dạng file khác nhau, ta thực hiện như thế 

nào? 

a. Chọn Save As  từ hộp thoại Save as  chọn kiểu file cần lưu trong Save as type 

b. Chọn Save  từ hộp thoại Save  chọn kiểu file cần lưu trong Save as type 

c. Mặc định buộc cho phép chọn kiểu file cần lưu 

d. Không thực hiện được 

Câu 51: Trong Excel, để chọn những vùng chứa các ô rời rạc nhau, ta giữ phím: 

a. Ctrl + Shift 

b. Ctrl  

c. Shift  

d. Tab 

Câu 70: Trong Excel, cho ô A1 có giá trị số 30, ô A2 có giá trị số 35, ô A3 có giá trị số 35. 

Tại ô A4 thực hiện phép tính: =ROUND(AVERAGE(A1:A3),1). Kết quả tại ô A4 là: 

a. 33.33333 

b. 33.3 

c. 34 

d. 30 

Câu 83: Trong Excel có các dạng biểu đồ nào? 

a. Cột 

b. Đường 

c. Hình tròn 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 85: Để thêm tiêu đề cho biểu đồ trong Chart Elements chọn: 

a. Axes 

b. Axis Title 

c. Chart Title 

d. Data Table 

Câu 89: Xóa biểu đồ khỏi trang tính thực hiện: 

a. Chọn Biểu đồ → nhấn phím Delete 
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b. Click phải chuột → chọn Move chart 

c. Chọn menu Home\Clear 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 93: Khi vào Page Layout/ Page setup để làm gì? 

a. Chỉnh cỡ giấy khi in 

b. Chỉnh hướng giấy in 

c. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 97: Để chèn số trang vào nội dung Footer của trang tính thực hiện: 

a. Trong phần Footer chọn nút Current Date 

b. Trong phần Footer chọn nút Current Time 

c. Trong phần Footer chọn nút Page number 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 99: Để lưu trữ bảng tính thành file pdf thực hiện: 

a. Trong hộp hội thoại Save /Save as chọn save as type / PDF 

b. Trong hộp hội thoại Save /Save as chọn save as type / Excel Template 

c. Trong hộp hội thoại Save /Save as chọn save as type / Formatted Text 

d. Tất cả đáp án đều đúng 
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V. MODULE 05: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Phần mềm PowerPoint có chức năng chính là gì? 

a. Duyệt Internet 

b. Soạn thảo văn bản 

c. Tính toán công thức 

d. Trình chiếu 

Câu 2: Chức năng của một phần mềm trình chiếu là gì? 

a. Biểu diễn các nội dung văn bản 

b. Trình chiếu các nội dung theo Slides 

c. Giúp người dùng thuyết trình 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 3: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, ta phải 

a. Vào File -> Open 

b. Vào File -> New 

c. Vào File -> Save 

d. Vào File -> Save As 

Câu 4: Thao tác vào File chọn Close dùng để: 

a. Lưu tập tin hiện tại 

b. Mở một tập tin nào đó 

c. Đóng tập tin hiện tại 

d. Thoát khỏi PowerPoint 

Câu 5: Để tạo mới một bài thuyết trình: 

a. Vào File -> New 

b. Vào Insert -> New 

c. Vào Home -> New 

d. Vào New -> New 

Câu 6: Microsoft Powerpoint có thể lưu bài trình chiếu với đuôi mở rộng là: 

a. *.pptx 

b. *.ppxt  

c. *.xlsx  

d. *.ptpx 

Câu 7: Để trình chiếu các slides từ đầu, nhấn phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây: 

a. F4 

b. F5 

c. Shift + F4 
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d. Shift + F5 

Câu 8: Để trình chiếu từ slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây: 

a. F4 

b. F5 

c. Shift + F5 

d. Shift + F4 

Câu 9: Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím: 

a. Tab 

b. Ctrl 

c. Esc 

d. Home 

Câu 10: Để lưu lại tập tin GADT.pptx đang mở, ta có thể: 

a. Vào File -> Save 

b. Vào File -> Save As 

c. Vào File -> Save hoặc File -> Save As đều được 

d. Vào File -> Close 

Câu 11: Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn 

hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết 

thúc việc trình chiếu, ta phải 

a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab 

b. Nhấn tổ hợp phím Shift + Tab 

c. Nhấn tổ hợp phím Alt + Tab 

d. Nhấn tổ hợp phím Esc + Tab 

Câu 12: Mẫu thiết kế có sẵn (design template) trong Powerpoint dùng để làm gì? 

a. Tạo một slide mới 

b. Tạo mẫu giao diện cho bài thuyết trình 

c. Tạo một màu nền cho bài thuyết trình 

d. Tạo một hiệu ứng động cho bài thuyết trình 

Câu 13: Để chọn một mẫu thiết kế cho trước, chọn mục nào sau đây: 

a. Vào Insert -> New Template  

b. Vào Design -> Themes 

c. Vào Design -> New Template 

d. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 14: Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là 

để: 
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a. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành 

b. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành 

c. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên 

d. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng 

Câu 15: Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người 

sử dụng cần: 

a. Vào Home -> Duplicate 

b. Vào Insert -> New Slide 

c. Vào Insert -> Duplicate Seleted Slides 

d. Không thực hiện được 

Câu 16: PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng 

chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng 

phải? 

a. Vào Insert -> Master Slide 

b. Vào Insert -> Slide Master 

c. Vào View -> Slide Master 

d. Vào View -> Slide Master -> Master 

Câu 17: Muốn xóa slide hiện hành khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải: 

a. Vào File -> Delete Slide 

b. Chọn slide và nhấn phím Spacebar 

c. Vào Insert -> Delete Slide 

d. Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete Slide. 

Câu 18: Nếu đang soạn thảo trên Powerpoint, tự thấy qua một số các thao tác đều 

không đạt yêu cầu (sai nhiều) cần phải trở lại trước đó (phục hồi: undo) ta sử dụng tổ 

hợp phím nào sau đây? 

a. CTRL+Z 

b. CTRL+B 

c. CTRL+A 

d. CTRL+R 

Câu 19: Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải: 

a. Chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần 

sao chép, nhấn Ctrl + V 

b. Chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần 

sao chép, nhấn Ctrl + C 

c. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí 
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cần sao chép, nhấn Ctrl + V 

d. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí 

cần sao chép, nhấn Ctrl + C 

Câu 20: Trong PowerPoint, khi chọn văn bản, chức năng Ctrl + B dùng để làm gì ? 

a. Làm văn bản in nghiêng 

b. Làm văn bản phóng to 

c. Tô đậm văn bản 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 21: Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ 

đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là: 

a. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl 

+ B 

b. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl 

+ I 

c. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

d. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

Câu 22: Để căn đều hai bên cho một đoạn văn bản trong giáo án điện tử đang thiết kế, 

dùng tổ hợp phím nào sau đây: 

a. Crtl + C 

b. Ctrl + J  

c. Ctrl + E  

d. Ctrl + L 

Câu 23: Để trình bày nội dung dưới dạng danh sách liệt kê, ta thực hiện: 

a. Vào Insert → Bullets 

b. Vào Home → Bullets 

c. Vào Design → Bullets 

d. Vào File → Bullets 

Câu 24: Để trình bày nội dung dưới dạng danh sách có thứ tự theo số, ta thực hiện: 

a. Vào Insert → Numbering 

b. Vào Design → Numbering 

c. Vào Home → Numbering 

d. Vào File → Numbering 

Câu 25: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải 

a. Vào Table → Insert Table 

b. Vào Table → Insert 
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c. Vào Insert → Table 

d. Vào Format → Table 

Câu 26: Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta 

thực hiện: 

a. Click chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells 

b. Chọn ô rồi chọn Table -> Split Cells 

c. Chọn ô và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and 

Borders 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 33: Để xây dựng hiệu ứng chuyển động qua từng slides, ta dùng chức năng Slide 

Transition trong menu nào ? 

a. Home 

b. Animations 

c. Transistion 

d. Insert 

Câu 35: Để đưa hình vẽ lên thứ tự phía trước, ta thực hiện: 

a. Click phải lên hình, chọn Bring to Front 

b. Click phải lên hình, chọn Send to Back 

c. Click phải lên hình, chọn Paste Options 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 36: Để đưa hình vẽ lên thứ tự phía sau, ta thực hiện: 

a. Click phải lên hình, chọn Bring to Front 

b. Click phải lên hình, chọn Send to Back 

c. Click phải lên hình, chọn Paste Options 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 40: Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện 

a. chọn File -> Page Setup 

b. chọn File -> Print 

c. chọn File -> Print Preview 

d. chọn File -> Properties 

Câu 65: Muốn cho một một đối tượng có hiệu ứng bay vào thì chọn chức năng thuộc 

nhóm nào trong Add Animation ? 

a. Entrance 

b. Emphasis 

c. Motion Path 
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d. Exit 

Câu 66: Muốn cho một một đối tượng có hiệu ứng biến mất thì chọn chức năng thuộc 

nhóm nào trong Add Animation ? 

a. Entrance 

b. Emphasis 

c. Motion Path 

d. Exit 

Câu 67: Muốn cho một một đối tượng có hiệu ứng chuyển động từ nơi này đến nơi 

khác thì chọn chức năng thuộc nhóm nào trong Add Animation ? 

a. Entrance 

b. Emphasis 

c. Motion Path 

d. Exit 

Câu 78: Trong PowerPoint 2016, người dùng khi vào File\Print, chức năng Copies thể 

hiện điều gì ? 

a. Số trang in 

b. Số lượng slide cần in 

c. Số bản in 

d. Không có chức năng này 

Câu 81: Phần mềm MS. PowerPoint thuộc bộ phần mềm nào của công ty Microsoft? 

a. Microsoft Windows 

b. Microsoft Office 

c. Microsoft Essentials 

d. Microsoft Visual Studio 
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VI. MODULE 06: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN (35 câu) 

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm 

các mạng máy tính được liên kết với nhau 

b. Hệ thống Internet truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu dựa trên một giao 

thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP) 

c. Hệ thống Internet bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh 

nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các 

chính phủ trên toàn cầu 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Website còn gọi là trình duyệt 

b. Website là một tập hợp các trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash,... 

thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ 

c. Trang web được lưu trữ trên máy tính cá nhân có thể truy cập thông qua Internet 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Thư điện tử hay email là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng máy tính 

b. Email là một phương tiện thông tin rất nhanh 

c. Một mẫu thông tin (thư từ) có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông 

thường và được chuyển qua các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. URL (Uniform Resource Locator) là địa chỉ của 1 tài nguyên trên Internet 

b. URL có thể là 1 website, 1 trang web hay 1 hình ảnh 

c. URL có cấu trúc phân cấp giống như thư mục và file trên máy tính 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Trình duyệt gọi tắt của trình duyệt internet 

b. Trình duyệt là phần mềm dùng để hiển thị trang Web tương ứng với địa chỉ Web 

c. Các trình duyệt phổ biến có thể kể đến là Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, 

Safari 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Link là gọi tắt của thuật ngữ Hyperlink 
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b. Link là những liên kết từ một văn bản, hình ảnh, đồ thị này đến một văn bản, hình 

ảnh, đồ thị khác 

c. Khi bạn nhấn vào hyperlink, máy tự động chuyển bạn đến một vị trí khác trên cùng 

trang web, hoặc đến một trang web khác 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Search Engine hay được gọi là bộ máy tìm kiếm 

b. Trong phương diện Internet, công cụ Search Engine giúp người dùng tìm kiếm các 

thông tin công cộng trên toàn bộ Internet 

c. Google Search là một Search Engine phổ biến 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Upload là quá trình chuyển tải dữ liệu từ máy tính của bạn sang một máy tính khác. 

b. Bạn tạo một trang web trên máy tính của mình và muốn chuyển trang web đó đến 

một máy chủ thì bạn phải “download” tập tin đó sang máy chủ của bạn 

c. Upload là quá trình chuyển tải dữ liệu từ một máy tính khác sang máy tính của bạn 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Upload là quá trình chuyển tải dữ liệu từ máy tính của bạn sang một máy tính khác 

b. Bạn tạo một trang web trên máy tính của mình và muốn chuyển trang web đó đến 

một máy chủ thì bạn phải “upload” tập tin đó sang máy chủ của bạn 

c. Download là quá trình chuyển tải dữ liệu từ một máy tính khác sang máy tính của bạn 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. FileZilla Client là chương trình hỗ trợ truyền tải tập tin thông qua mạng Internet sử 

dụng giao thức FTP (File Transfer Protocol) 

b. FileZilla Client là chương trình miễn phí, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tốc độ 

nhanh nên được nhiều người sử dụng 

c. FileZilla Client là giải pháp dùng để truyền tải dữ liệu giữa máy tính cá nhân và các 

máy chủ web 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Google search là dịch vụ xem video 

b. Google search cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet 

c. Google search cho phép người truy cập chỉ tìm kiếm video trên Internet 
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d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng 

b. Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các 

tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến 

(chat), công cụ tìm kiếm (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân và các 

dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo 

c. Mạng Internet cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên 

Internet 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. ISP (Internet Service Provider) – Nhà cung cấp dịch vụ Internet 

b. ISP cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, 

FTP, Telnet, Chat 

c. Để có thể truy nhập và sử dụng các dịch vụ của Internet, người sử dụng phải đăng ký 

với nhà cung cấp dịch vụ ISP 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là sai: 

a. World Wide Web gọi tắt là Web 

b. World Wide Web gọi tắt là www 

c. WWW là mạng lưới toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy 

tính nối với mạng Internet 

d. WWW là để chỉ mạng Internet 

Câu 22: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Website là tập hợp những trang web liên kết với nhau bằng các siêu liên kết 

b. Website được đưa vào mạng Internet để hoà cùng các website khác 

c. Mọi người trên khắp thế giới đều có thể truy cập được vào website để lấy thông tin 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Homepage – Trang chủ là trang đầu tiên xuất hiện khi website được gọi tên 

b. Trang chủ thường chứa các thông tin căn bản nhất của website và các liên kết đến 

các trang chuyên đề 

c. Trang chủ có thể có các tên như index.htm, default.htm 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 
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a. Để xem và đọc các thông tin trên Web, người sử dụng phải có trình soạn thảo văn 

bản Word 

b. Một số trình duyệt Web như Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator hoặc 

Opera, Mozilla FireFox 

c. Trình duyệt Web là một ứng dụng soạn thảo văn bản 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 32: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Mozilla FireFox là một trình duyệt tự do, mã nguồn mở 

b. Mozilla FireFox có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, có giao diện đồ 

họa 

c. Mozilla FireFox được phát triển bởi công ty Mozilla Corporation và hàng trăm tình 

nguyện viên ở khắp nơi trên thế giới 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 42: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Tường lửa (Firewall) là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự 

truy cập trái phép 

b. Tường lửa (Firewall) là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để nhằm bảo 

vệ các nguồn thông tin nội bộ 

c. Tường lửa (Firewall) là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để hạn chế sự 

xâm nhập không mong muốn vào hệ thống 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 45: Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

a. Kurupira Web Filter là chương trình quản lý trẻ em sử dụng Internet hoàn toàn miễn 

phí và dễ dùng 

b. Kurupira Web Filter có chức năng chặn các trang web có nội dung không lành mạnh 

c. Kurupira Web Filter có chức năng quy định thời gian online và cuối cùng báo cáo các 

hoạt động của trẻ trên mạng 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 60: Unikey là: 

a. Trình gõ Tiếng Việt 

b. Phần mềm học Tiếng Việt 

c. Phần mềm học Tiếng Anh 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 61: Phần mềm gõ Tiếng Việt 

a. Unikey 
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b. MS Word 

c. MS Excel 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 62: Phần mềm gõ Tiếng Việt (Sữa nội dung câu a, b) 

a. Unikey, Vietkey 

b. MS Word 

c. MS Excel 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 69: OnePay là gì? 

a. Cổng thanh toán điện tử 

b. Trò chơi máy tính 

c. Trình duyệt Web 

d. Ngân hàng 

Câu 79: Phần History trong mạng Internet dùng để: 

a. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ 

b. Liệt kê tên các trang Web 

c. Liệt kê các địa chỉ email đã dùng 

d. Liệt kê số người đã sử dụng mạng Internet 

Câu 81: Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .edu thì website đó thường thuộc về: 

a. Lĩnh vực chính phủ 

b. Lĩnh vực giáo dục 

c. Lĩnh vực cung cấp thông tin 

d. Thuộc về các tổ chức khác 

Câu 84: Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .vn thì website đó thuộc về: 

a. Mỹ 

b. Việt Nam 

c. Anh 

d. Thuộc về các tổ chức khác 

Câu 85: Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .us thì website đó thuộc về: 

a. Mỹ 

b. Việt Nam 

c. Anh 

d. Thuộc về các tổ chức khác 

Câu 91: Virus tin học là gì? 

a. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra 
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b. Có khả năng tự giấu kín, tự sao chép để lây lan 

c. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học 

d. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 95: Địa chỉ website nào sau đây là không hợp lệ: 

a. haiphong.fpt.vn 

b. haiphong@fpt.vn 

c. www.haiphong.gov.vn 

d. haiphong.edu 

Câu 96: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? 

a. Mạng cục bộ 

b. Mạng diện rộng  

c. Mạng toàn cầu 

d. Mạng không dây 

Câu 97: Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây? 

a. Microsoft Word 

b. Microsoft Excel 

c. Internet Explorer 

d. Wordpad 

Câu 100: Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây? 

a. Microsoft Word 

b. Microsoft Excel 

c. Chrome 

d. Wordpad 

Câu 109: Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, thiết bị nào 

sau đây có thể được chia sẻ để dùng chung: 

a. Máy in 

b. Micro 

c. Webcam 

d. Đĩa mềm 

Câu 137: Địa chỉ website của các trường có phần đuôi là gì? 

a. .edu  

b. .com  

c. .vn 

d. .gov 
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