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Mạch 

 kiến thức,  

kĩ năng 

 (Chủ đề) 

Số câu 

& 

Số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 
Tổng điểm 

và tỉ lệ % 

TNK

Q 

TN 

TL 

TNK

Q 

TN 

TL 

TN

KQ 

TN 

TL 

TN

KQ 

TN 

TL 

Tổng 

điểm 
% 

Khám phá 

máy tính 

Số câu 4 

 
       4  

Số 

điểm 
2        2 

20

% 

Em tập vẽ 

Số câu 1       1 2  

Số 

điểm 
0,5       2 2,5 

25

% 

Học và chơi 

cùng máy tính  

Số câu 2        2  

Số 

điểm 
1        1 

10

% 

Em học gõ 10 

ngón 

Số câu 1   1  1   3  

Số 

điểm 
0.5   2  2   4,5 

45

% 

Tổng 

Số câu 8   1  1  1 11  

Số 

điểm 
4   2  2  2 10 

100

% 
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A: Lý thuyết (6 điểm) 

Em hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng? 

Câu 1: (0,5 điểm – Mức 1). Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là biểu 

tượng của 1 tệp văn bản?  

A.   B.  C.  D.  

Câu 2: (0,5 điểm – Mức 1). Em nhấn tổ hợp phím nào để lưu kết quả làm việc trên 

máy tính? 

A. Shift + H    B. Ctrl + S 

C. Ctrl + V    D. Ctrl + N 

Câu 3: (0,5 điểm – Mức 1). Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường 

có màu gì?  

A. Màu đỏ    B. Màu vàng  

C. Màu xanh   D. Màu hồng 

Câu 4: (0,5 điểm – Mức 1).  Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ sử dụng bình phun 

màu? 

 A.     B.  

 C.                D.  



Câu 5: (0,5 điểm – Mức 1). Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác 

nào? 

 

A. Nháy chuột lên biểu tượng      

 

B. Nháy đúp chuột  lên biểu tượng 

 

C. Nháy chuột  lên biểu tượng  

 

D. Nháy đúp chuột lên biểu tượng 

 

Câu 6: (0,5 điểm – Mức 1).  Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER 

em nháy chuột lên dòng chữ nào?  

A. Save    B. Play 

C. Clear    D. Exit 

Câu 7: (0,5 điểm – Mức 1). Dòng văn bản " Con gà cục tác lá chanh" có mấy từ 

soạn thảo?   

A. 7 Từ soạn thảo      B.  5 từ soạn thảo        

C.  6 từ soạn thảo                D. 4 từ soạn thảo. 

Câu 8: (0,5 điểm – Mức 1).  Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của 

chương trình? 

A. Đĩa cứng    B. Bộ xử lí 

C. Màn hình    D. Chuột máy tính 

Câu 9: (2 điểm – Mức 2). Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) để 

được câu đúng trong đoạn văn bản sau: 

 Hàng phím......................................bao gồm các phím bắt đầu A, S, D. Các 

phím ................................trên hàng phím này là hai phím có........................Khi gõ 

phím em cần đặt các ngón tay đúng.......................................trên bàn phím.  

B: Thực hành (4 điểm) 

Câu 10: (2 điểm – Mức 3). Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ nhanh các dòng 

văn bản sau đây, không cần định dạng văn bản. 

Sáng nào em đến lớp  

Cũng thấy cô đến rồi  

Đáp lời ”Chào cô ạ” 

Cô mỉn cười thật tươi. 

Câu 11: (2 điểm – Mức 4).  Em hãy sử dụng các công cụ thích hợp trong phần 

mềm Paint để vẽ con thuyền lướt trên sóng như hình dưới đây. 
 

 



 

 
 

 

Lưu ý: Học sinh lưu bài vào thư mục tên lớp 5… vào trong ổ D của máy tính. 
 

 



Đáp án – biểu điểm tin học lớp 5 học kì 1 

A: Lí thuyết (6 điểm) 

Mỗi ý đúng 0,5 điểm 

Câu 1 –  B 

Câu 2 – B 

Câu 3 – B 

Câu 4 – D 

Câu 5 – B 

Câu 6 - D 

Câu 7 – C 

Câu 8 – B 

Câu 9: (2 điểm – Mỗi ý đúng 0,5 điểm). Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ 

trống (….) để được câu đúng trong đoạn văn bản sau: 

 Hàng phím cơ sở  bao gồm các phím bắt đầu A, S, D. Các phím F, J trên 

hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí 

trên bàn phím 

B. Thực hành (4 điểm) 

Câu 10 (2 điểm)  

Gõ đúng theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức đã học hợp lí 1,5 điểm 

Học sinh lưu bài vào ổ D trong thư mục tên lớp mình 0,5 điểm 

- Gõ sai hoặc gõ thiếu trừ 0,25 điểm  

 

Câu 11:  (2 điểm) 

- Học sinh vẽ được hình theo mẫu 1 điểm. 

- Học sinh tô màu được hình vẽ 0,5 điểm. 

- Học sinh lưu bài vẽ vào thư mục lớp mình trong ổ D của máy tính 0,5 điểm. 

- Học sinh vẽ thiếu trừ 0,25 điểm. 

 

 

 


