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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
I . Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:

Câu 1: Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm Paint?
A.

C.

B.

D.

Câu 2: Để lưu bài vẽ em nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl + S

B. Ctrl + V

C. Ctrl + N

D. Ctrl + Z

Câu 3: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4: 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 5: Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa:

A

B
a.

1.

Thân máy tính

2.

Màn hình máy tính

b.

c.
3.

Bàn phím máy tính

4.

Chuột máy tính

Trả lời : 1 - ……. …

d.

2 -…………

có nhiều phím. Khi gõ các phím
ta gửi tín hiệu vào máy tính
dùng để điều khiển máy tính
thuận tiện và dễ dàng.
là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi,
trong đó có bộ xử lí của máy
tính.
là nơi hiển thị kết quả làm việc
của máy tính

3 - ……… ….

4 - …………

II. PHẦN II: THỰC HÀNH
Câu 1. Em hãy tạo thư mục có tên là họ tên và lớp của em
(ví dụ: Nguyen Thi Anh lop 3.3)
Câu 2. Em hãy khởi động phần mềm học vẽ, chọn nét vẽ
2, màu xanh, vẽ theo mẫu và tô màu theo ý em. Lưu bài
vẽ với tên BAITHI vào thư mục em đã tạo ở câu 1.

