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Mục tiêu
1. Kiến thức
- Củng cố tổng hợp cho Hs các kiến thức về tệp, thư mục, các trình duyệt web, word,
paint

I.

2. Kỹ năng
- Giúp Hs thực hiện thành thạo các thao tác sao chép hình, lật quay hình, viết chữ

lên hình để vẽ nên một bức tranh theo mẫu sau và tô màu thích hợp.
Trắc nghiệm

II.

Câu 1: Để tạo một thư mục tại ổ đĩa D, tại vùng dữ liệu của ổ đĩa :D em thực hiện thao tác
nào dưới đây?
A. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn New, chọn Folder rồi gõ tên thư mục và nhấn phím
Enter.
B. Nháy chuột trái lên vùng trống, chọn New, chọn Shortcut.
C. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn Folder rồi gõ tên thư mục và nhấn phím Enter.
D. Nháy chuột phải, chọn Microsoft Word Document.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Có thể mở, chỉnh sửa lại các tệp dữ liệu đã được lưu trong máy tính.
B. Thư mục có thể chứa tệp tin và các thư mục khác.
C. Có thể dùng các kí tự đặc biệt như * ; / để đặt tên tệp tin.
D. Có thể lưu trữ một tệp dữ liệu ở nhiều ổ đĩa khác nhau trong một máy tính.
Câu 3: Trên máy tính, biểu tượng nào không phải là trình duyệt web trong các biểu tượng
dưới đây:

A.

B.

D.

C.
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Câu 4: Bạn Lan muốn sao chép hình ảnh có kết quả như
hình A nhưng lại có kết quả như hình B, nguyên nhân có
thể được giải thích như thế nào ?
A. Bạn Lan chọn mục

trước khi

thực hiện thao tác sao chép.
B. Bạn Lan thực hiện thao tác di chuyển chưa chính xác.
C. Bạn Lan chưa chọn mục

trước khi thực hiện thao tác sao chép.

D. Bạn Lan đã chọn mục
Câu 5: Trong phần mềm soạn thảo văn bản, theo kiểu gõ vni để gõ được chữ “Trường
em” em thực hiện gõ như thế nào trong các cách gõ sau đây:
A.
B.
C.
D.

Truwowngf em
Trwowfng em
Tr][ngf em
Tất cả đều đúng

III. Thực hành

Câu 1: Em hãy sử dụng các hình mẫu, các công cụ vẽ hình đã học và các kỹ năng sao
chép hình, lật quay hình, viết chữ lên hình để vẽ nên một bức tranh theo mẫu sau và tô
màu thích hợp.
Bài làm được lưu với tên Thiep Giang sinh.bmp trong thư mục TAP VE em vừa tạo.
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