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CÂU HỎI ÔN TẬP– TIN HỌC 10 

 

CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN  

 

Câu 1. Để kết thúc làm việc trong Microsoft Word, ta bấm 

A. phím F10.             B. tổ hợp Alt+F4.       C. tổ hợp Ctrl + F5.           D. phím Delete. 

Câu 2. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn trình bày văn bản dạng cột, ta thực hiện 

A. Page Layout / Page Setup / Columns.       B. Page Layout / Paragraph / Columns. 

C. Insert/ Columns.           D. Page Layout / View / Columns. 

Câu 3. Trong Microsoft Word, để chèn một ảnh vào văn bản ta chọn 

A. Insert/ Illutrations/ Picture.          B. Insert/  Illutrations / WordArt.     

C. Insert/ Illutrations/ Shapes.       D. Insert/ Object/ Picture. 

Câu 4. Trong soạn thảo Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là 

A. Mở một tệp mới.           B. Đóng tệp đang mở. 

C. Mở một tệp đã có.           D. Lưu tệp vào đĩa. 

Câu 5. Để máy tính có thể làm việc được với Microsoft Word, hệ điều hành cần 

A. tích hợp Microsoft Word vào hệ điều hành.      B. chép Microsoft Word vào bộ nhớ trong (RAM).  

C. chép Microsoft Word vào bộ nhớ trong (ROM).  D. cài đặt vào máy bộ Office. 

Câu 6. Khi đang soạn thảo văn bản Microsoft Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím 

A. Ctrl + Z     B. Ctrl + X     C. Ctrl + V      D. Ctrl + Y 

Câu 7. Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo? 

A. Ctrl + A     B. Alt + A     C. Alt + F      D. Ctrl + F 

Câu 8. Trong Microsoft Word, để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản ta chọn 

A. Insert / WordArd/ Picture.        B. Insert / Text / WordArt. 

C. Insert/ Table/ WordArt.        D. Insert /  Text/ Picture. 

Câu 9. Trong soạn thảo Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là 

A. tạo tệp văn bản mới.          B. chức năng thay thế trong soạn thảo. 

C. định dạng chữ hoa.           D. lưu tệp văn bản vào đĩa. 

Câu 10. Trong Microsoft Word, để chèn một hình vuông, hình tròn vào văn bản ta chọn 

A. Insert/ Illutrations/ Picture.       B. Insert/ Illutrations / WordArt.     

C. Insert/ Illutrations /Shapes.          D. Insert/ Object/ Shapes. 

Câu 11. Khi đang làm việc với Microsoft Word, muốn thiết lập lề cho trang văn bản,  ta chọn mục 

A. Page Layout/ Page Setup / Margins .    B. Insert/ Margins. 

C. Page Layout/ Page Setup / Columns.    D. Insert / Margins/ Left. 

Câu 12. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; 

ta bấm phím 

A. Insert.      B. Tab.        C. Delete.       D. CapsLock. 

Câu 13. Trong Microsoft Word, để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn 

nút lệnh 

A. Orientation.    B. Size.      C. Margins.      D. Page Setup. 

Câu 14. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện 

A. Home, Paragraph, Bullets and Numbering.     B. Home, Font,  Bullets and Numbering. 

C. Home, Styles, Bullets and Numbering.    D. View, Styles, Bullets and Numbering. 

Câu 15. Trong chế độ tạo bảng (Table)  của phần mềm Microsoft Word, để xóa một ô ta thực hiện: R_Click vào  

các ô cần xóa, rồi chọn lệnh: 

A. Delete Tables.   B. Delete Rows.   C. Delete Colunms.   D. Delete Cells. 

Câu 16. Trong chế độ tạo bảng (Table)  của phần mềm Microsoft Word, để xóa một dòng ta thực hiện: R_click 

vào dòng cần xóa, rồi chọn lệnh 



2 
 

A. Delete Table.    B. Delete Rows.   C. Delete Colunms.   D. Delete Cells 

Câu 17. Trong chế độ tạo bảng (Table)  của phần mềm Microsoft Word, để xóa một cột ta thực hiện: R_Click 

vào cột cần xóa, rồi chọn lệnh 

A. Delete Table.    B. Delete Rows.   C. Delete Colunms.   D. Delete Cells. 

Câu 18. Trong soạn thảo Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là 

A. Xóa tệp văn bản.           B. Chèn kí hiệu đặc biệt.  

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa.          D. Tạo tệp văn bản mới. 

Câu 19. Trong khi làm việc với Microsoft Word, muốn lưu văn bản hiện thời vào đĩa, ta thực hiện 

A. Home / Save.    B. Review / Save.   C. View / Save.       D. File / Save. 

Câu 20. Khi đang làm việc với Microsoft Word, để soạn thảo một văn bản mới, ta thực hiện 

A. File/ Open.     B. File/ New.       C. File/ Save.      D. File/ Save As.    

Câu 21. Trong khi đang soạn thảo văn bản Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để 

A. cắt một đoạn văn bản.         B. dán một đoạn văn bản từ Clipboard. 

C. sao chép một đoạn văn bản.        D. cắt và sao chép một đoạn văn bản. 

Câu 22. Khi đang làm việc với Microsoft Word, để quét định dạng, ta nút lệnh 

A. Format Drag.    B. Format D-Click.    C. Format Painter.    D. Format Drawing.   

Câu 23. Khi làm việc với Microsoft Word  xong, muốn thoát khỏi, ta chọn nút lệnh 

A.        B.        C.         D.   

Câu 24. Trong Microsoft Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ... ta có thể khai 

báo đơn vị đo 

A. Centimeters.              B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches. 

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points.       D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas. 

Câu 25. Trong Microsoft Word, để định lại đơn vị thước, ta có chọn 

A. Tools/ Option/ General.       B. File/ Option/ Advanced. 

C. Insert/ Advanced.          D. Insert/ Screenshot.  

Câu 26. Phần văn bản hiển thị trên màn hình tại một thời điểm được gọi là 

A. trang màn hình.  B. trang.      C. dòng.       D. đoạn văn bản. 

Câu 27. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, để tìm và thay thế, ta chọn chức năng nào sau đây? 

A. Go to.         B. Replace.        C. Find.          D. Find and  Replace.  

Câu 28. Trong soạn thảo Microsoft Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là  

A. tạo tệp văn bản mới.            B. lưu tệp văn bản vào đĩa. 

C. chức năng tìm kiếm trong soạn thảo.       D. định dạng trang. 

Câu 29. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện 

A. Layout/ Properties.            B. Layout/ Page Setup. 

C. Layout/ Print.              D. Layout/ Print Preview. 

Câu 30. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn định dạng lại khổ giấy in, ta thực hiện 

A. Layout/ Properties.            B. Layout/ Page Setup/ Margins. 

C. Layout/ Page Setup/  Size.         D. Layout/ Print Preview. 

Câu 31. Chương trình Microsoft Word, có thể mở tập tin có phần mở rộng là 

A. txtx              B. xlsx         C. pasx                  D. docx 

Câu 32. Trong soạn thảo Microsoft Word, để in văn bản ra giấy chọn 

A. Layout/ Properties.    B. Layout/ Page Setup. C. File/ Print.       D. Layout/ Print Preview. 

Câu 33. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, muốn lưu tệp với một tên khác, ta thực hiện 

A. File /Save.      B. File / Save As.   C. Home / Save.    D. Home/ Save As. 

Câu 34. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ? 

A. Shift+Home.      B. Atl+Home.    C. Ctrl+Home.        D. Ctrl+Alt+Home. 

Câu 35. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản ? 

A. Ctrl+Shift+End.  B. Atl+End.     C. Ctrl+End .     D. Ctrl+Alt+End. 
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Câu 36. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào cho phép khôi phục lệnh vừa bỏ? 

A. Ctrl+Shift.    B. Atl+ Shift.     C. Ctrl+Y.       D. Ctrl+Z. 

Câu 37. Trong Microsoft Word, để gõ chữ có chỉ số số dưới, ta chọn 

A. Ctrl+Shift+P.    B. Insert/ Font/ Subscript. C. Home/ Font/ Subscript. D. Home/ Font/ Subperscript.  

Câu 38. Trong Microsoft Word, để sao chép văn bản đã được chọn, ta sử dụng tổ hợp phím 

A. Ctrl+C.      B. Atl+ C.      C. Ctrl+V.       D. Ctrl+Z. 

Câu 39. Trong soạn thảo văn bản Microsoft Word, để đóng một tệp đang mở, ta thực hiện 

A. File/ Close.       B. File/ Exit .     C. File/ New.        D. File/ Save. 

Câu 40. Trong Microsoft Word, để chèn một TextBox ta chọn 

A. Draw/ TextBox.   B. Insert/ Picture/TextBox.  C. Insert/ Text/ TextBox. D. Home/ TextBox. 

Câu 41. Muốn in đậm trong Microsoft Word thì thao tác theo bước nào? 

A. Home/ Font/ Bold.  B. Insert/ Bold.     C. Layout/ Font/ Bond.  D. Tất cả đều đúng.  

Câu 42. Muốn định dạng màu một chữ trong Microsoft Word thì phải làm sao? 

A. Insert/ Font/ Color.           B. Home/ Font/ Font Color.  

C. Layout/ Font Color.           D. Tất cả đều sai. 

Câu 43. Nếu muốn canh giữa một dòng chữ trong Microsoft Word thì dùng lệnh gì? 

A. Layout/ Center.             B. References/ Center.  

C. Home/ Paragraph/ Center.         D. View/ Center. 

Câu 44. Lệnh tìm kiếm trong Microsoft Word phím tắt là gì? 

A. Ctrl + V.      B. Ctrl + F.       C. Ctrl +G.      D. Ctrl + D. 

Câu 45. Nút lệnh   có ý nghĩa tương đương với lệnh nào? 

A. Ctrl + A.     B. Ctrl + B.      C. Ctrl + C.     D. Ctr + X. 

Câu 46. Nút lệnh   được dùng để 

A. Dán (Paste).    B. Cắt (Cut) .     C. Sao chép (Copy).  D. Lưu trữ (Save). 

Câu 47. Nút lệnh  được dùng để 

A. Phục hồi lệnh vừa thi hành.        B. Định dạng in đậm cho một khối văn bản. 

C. Định dạng gạch chân cho một khối văn bản.  D. Định dạng in nghiêng cho một khối văn bản.  

Câu 48. Các ký hiệu sau đây     được lấy từ lệnh: 

A. Home / Symbols / Symbol.        B. Insert / Symbols / Symbol.  

C. Insert / Symbols / Break.        D. Tất cả đều sai. 

Câu 49. Trong Microsoft Word, để mở một văn bản có sẵn trên đĩa ta sử dụng tổ hợp phím 

A. Ctrl  + O.    B. Ctrl  + P.      C. Ctrl  + N.    D. Ctrl  + S. 

Câu 50. Trong Microsoft Word, để tạo văn bản mới ta sử dụng tổ hợp phím? 

A. Ctrl  + O.    B. Ctrl  + P.      C. Ctrl  + N.    D. Ctrl  + S. 

Câu 51. Khi soạn thảo văn bản, chọn font có tên "Time New Roman" thì phải chọn bảng mã nào sau đây mới gõ 

được chữ việt?   

A. TCVN3.     B. Telex.       C. VietWare_X.   D. Unicode. 

Câu 52. Bạn đã bật bộ gõ tiếng Việt (Vietkey hoặc Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng 

mã Unicode. Khi đó, bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để có thể hiển thị rõ tiếng Việt? 

A. .Vn Times, .Vn Arial, .Vn Courier.      B. .Vn Times, Times New Roman, Arial. 

C. Tahoma, Verdana, Times New Roman .    D. VNI - Times, Arial, .Vn Avant. 

Câu 53. Cho biết phát biểu nào đưới đây là sai? 

A. Bấm Ctrl+C tương đương với nhấn nút Copy.    B. Bấm Ctrl+V tương đương với nhấn nút Paste. 

C. Bấm Ctrl+X tương đương với nhấn nút Cut.   D. Bấm Ctrl+Y tương đương với nhấn nút Print.   

Câu 54. Microsoft Word, để chèn dòng trống giữa dòng 1 và dòng 2, sau khi đã đặt con trỏ vào đầu dòng 2, 

chúng ta phải sử dụng phím: 

A. Tab.       B. Ctrl.       C. Enter.      D. Esc.  

Câu 55. Để xem một tài liệu trước khi in cần thực hiện 
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A. Layout/ Page Setup/ Print Preview.      B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P. 

C. File/ Print Preview.           D. Tất cả đều đúng. 

Câu 56. Tên gọi nào sau đây là tên của kiểu gõ tiếng Việt? 

A. TCVN3.     B. VNI.       C. VietWare _X.   D. Unicode. 

Câu 57 Trong Microsoft Word, ký hiệu điểm tab  có ý nghĩa gì? 

A. Canh văn bản ở lề trái của văn bản.      B. Canh văn bản ở mép bên phải tại vị trí Tab. 

C. Canh văn bản ở mép bên trái tại vị trí Tab.   D. Canh văn bản ở lề 2 bên của khổ giấy. 

Câu 58. Trong Word khi làm việc với bảng, sau khi bôi đen toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra? 

A. Không có tác dụng.           B. Xóa toàn bộ nội dung và bảng. 

C. Xóa bảng, không xóa nội dung.       D. Xóa toàn bộ nội dung, không xóa bảng. 

Câu 59. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào được sử dụng để thay thế cho thao tác Click vào nút B trên thẻ 

Home? 

A. Tab+ B.      B. Alt + C.     C. Shift + B.     D. Ctrl + B. 

Câu 60. Chương trình nào sau đây không phải là phần mềm gõ tiếng việt? 

A. Vietkey.      B. Unicode.     C. Unikey và Vietkey.  D. Unikey. 

Câu 61. Trong Microsoft Word, phím nào để xóa ký tự đứng trước con trỏ? 

A. Page Down.     B. Delete.     C. Page Up.      D. Backspace. 

Câu 62. Trong Word, để mở lớn tài liệu đầy màn hình, ta chọn lệnh 

A. Chọn nút Zoom trên thanh Standard.     B. Chọn nút Maximize trên thanh công cụ. 

C. Chọn nút Miximize trên thanh công cụ.    D. Kích chuột ba lần trên lại liệu nếu muốn phóng to. 

Câu 63.  Trong Word, để bật/tắt chữ nghiêng, ta nhấn tổ hợp phím 

A. Ctrl + D.      B. Ctrl + B.     C. Ctrl + I.     D. Ctrl + U. 

Câu 64. Trong Microsoft Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều bên phải cho đoạn văn bản? 

A. Ấn tổ hợp phím CTRL + L.        B. Ấn tổ hợp phím CTRL + R. 

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + J.        D. Ấn tổ hợp phím CTRL + E. 

Câu 65. Trong Word, để chép đoạn văn bản đã chọn vào bộ nhớ Clipboard, ta nhấn tổ hợp phím 

A. Ctrl + X.      B. Ctrl + C.     C. Ctrl + V.      D. Shift + X. 

Câu 66. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím nào sau đây dùng để canh chỉnh lề bên trái? 

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + E.         B. Ấn tổ hợp phím Ctrl + J. 

C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + L.         D. Ấn tổ hợp phím Ctrl + R. 

Câu 67. Trong Word, để văn bản chia đều 2 bên ta chọn Tab nào: 

A. .       B. .       C. .      D.  

Câu 68. Trong Word, để văn bản canh đều biên trái ta chọn Tab nào: 

A. .       B. .       C. .      D.  

Câu 69. Trong Word, phím Space có chức năng ? 

A. Tạo một ký tự trống. B. Xóa một ký tự.    C. Xuống dòng.   D. Tạo một bước nhảy định trước. 

Câu 70. Trong Word, biểu tượng nào dùng để canh lề phải ? 

A. .       B. .       C. .      D. . 

Câu 71. Trong Word, nút lệnh nào dùng để tô màu hình vẽ? 

A. .       B. .       C. .      D. . 

Câu 72. Trong Word, nút lệnh nào dùng để chèn một bảng mới? 

A. .       B. .       C. .      D.  

Câu 73. Trong Word, để di chuyển con trỏ  đến ký tự tiếp theo trong bảng ta sử dụng phím nào trên bàn phím? 

A. Phím mũi tên chỉ lên.          B. Phím mũi tên chỉ xuống. 

C. Phím mũi tên trái.           D. Phím mũi tên phải. 

Câu 74. Trong Word, để di chuyển con trỏ đến hàng kế tiếp trong bảng ta sử dụng phím nào trên bàn phím? 
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A. Phím mũi tên chỉ lên.          B. Phím mũi tên chỉ xuống. 

C. Phím mũi tên trái.           D. Phím mũi tên phải. 

Câu 75. Trong Word, để di chuyển con trỏ đến hàng trước đó trong bảng ta sử dụng phím nào trên bàn phím? 

A. Phím mũi tên chỉ lên.          B. Phím mũi tên chỉ xuống. 

C. Phím mũi tên trái.           D. Phím mũi tên phải. 

Câu 76. Trong Word, để  chọn các kiểu chữ trong hộp thoại Font ta sử dụng chức năng nào? 

A. Effects.      B. Font color.     C. Font style.     D. Size. 

Câu 77. Khi soạn thảo văn bản trong Microsoft Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của 

một bảng Table ta bấm phím 

A. ESC.      B. Ctrl.       C. CapsLock.     D. Tab. 

Câu 78. Trong Microsoft Word, phím nào để xóa ký tự đứng trước con trỏ? 

A. Page Down.    B. Delete.      C. Page Up.      D. Backspace. 

Câu 79. Trong Microsoft Word, phím nào để xóa ký tự đứng sau con trỏ 

A. Page Down.    B. Delete.      C. Page Up.      D. Backspace. 

Câu 80. Nút lệnh   có ý nghĩa tương đương với lệnh nào? 

A. Ctrl + S.     B. Ctrl + B.      C. Ctrl + C.     D. Ctr + X. 

Câu 81. Trong Microsoft Word, khi đang soạn thảo văn bản để xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta 

quan sát ở  

A. thanh công cụ Ribbon.          B. thanh trạng thái. 

C. trong trang Backstage của thực đơn File.    D. thanh thước. 

Câu 82. Trong một văn bản soạn thảo bằng Microsoft Word, một đoạn (paragraph) sẽ kết thúc khi 

A. ta nhấn tổ hợp phím Shift + Enter.      B. ta nhấn phím Enter. 

C. ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter.      D. ta nhấn tổ hợp phím Alt + Enter. 

Câu 83. Bạn đang gõ văn bản, dưới chân những ký tự bạn đang gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ có ý nghĩa gì? 

A. Dấu xanh là biểu hiện của vấn đề chính tả, dấu đỏ là vấn đề ngữ pháp. 

B. Dấu xanh là do bạn đã dùng sai từ tiếng Anh, dấu đỏ là do bạn dùng sai quy tắc ngữ pháp. 

C. Dấu xanh là do bạn gõ sai quy tắc ngữ pháp, dấu đỏ là do bạn gõ sai từ tiếng Anh. 

D. Dấu xanh đỏ là do máy tính bị virus. 

Câu 84. Trong Word, biểu tượng nào dùng để canh lề trái ? 

A. .       B. .       C. .      D. . 

Câu 85. Trong Word, biểu tượng nào dùng để canh lề giữa ? 

A. .       B. .       C. .      D. . 

Câu 86. Trong Word, biểu tượng nào dùng để canh lề đều hai bên ? 

A. .       B. .       C. .      D. . 

Câu 87. Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với những phím nào? 

A. f, s, j, r, x.      B. s, f, r, j, x.     C. f, s, r, x, j.    D. s, f, x, r, j 

Câu 88. Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode? 

A. VNI-Times.     B. .VnArial.     C. .VnTime.    D. Time New Roman. 

Câu 89. Phím Capslock có tác dụng gì trong quá trình soản thảo với Word? 

A. Bật tắt thanh trạng thái.          B. Đưa con trỏ văn bản vào điểm dừng tab 

C. Bật tắt cụm phím số.           D. Chuyển đổi trạng thái chữ hoa thường. 

Câu 91. Để định dạng cụm từ “ Việt Nam” thành “Việt Nam” sau khi chọn cụm  từ đó ta dùng tổ hợp phím: 

A. Ctrl+I .      B. Ctrl+U.      C. Ctrl+B.     D. Ctrl+E. 

Câu 92. Trong MS Word, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản ta thiết lập tại 

A. ô Before và After trong thẻ Paragraph.     B. ô Line Spacing trong thẻ Paragraph. 

C. ô Left và Right trong thẻ Paragraph.      D. ô Above và Below trong thẻ Paragraph.  
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Câu 93. Các công cụ định dạng trong văn bản như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering….. 

nằm ở thẻ nào? 

A. Home .      B. Insert.       C. Page Layout.   D. References. 

Câu 94.  Thẻ Insert cho phép sử dụng các chức năng 

A. Thiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Page Borders, Page Color, … 

B. Chèn các đối tượng vào trong văn bản như: chèn Picture, WordArt, Equation, Symbol, Table, … 

C. Định dạng văn bản như: Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, … 

D. Chức năng kiểm tra lại như ngữ pháp, chính tả… 

Câu 95.  Thẻ Layout trong Microsoft Word có chức năng gì? 

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, Copy, Paste, Bullets and numbering… 

D. Thiết kế và mở rộng. 

Câu 96. Trong Microsoft Word, để thay đổi khổ giấy, ta cần chuyển đến thẻ  

A. Home.       B. Insert.       C. Layout.      D. Review. 

Câu 97. Trong Microsoft Word, để lấy ký tự  Ω ξ vào văn bản, ta cần chuyển đến thẻ  

A. Home.       B. Insert.       C. Page Layout.    D. Review. 

Câu 98. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl+D 

A. Format/Font style.    B. Insert/Font.     C. Font/Style.     D. Home/Font 

Câu 99: Ở mức cơ sở nhất, văn bản được tạo từ các 

A. ký tự.        B. từ.        C. câu.       D. đoạn văn bản. 

Câu 100: Nhiều câu có liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một 

A. đoạn văn bản.     B. ký tự.       C. từ.        D. câu. 

 

CHƯƠNG IV: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 

 

Câu 1. Mạng Ineternet ra đời vào năm nào?  

A. 1965      B. 1969       C. 1978       D. 1984  

Câu 2. Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào?.   

A. 1986      B. 1990       C. 1997       D. 2000  

Câu 3. Các quy tắc điều khiển, quản lý việc truyền thông máy tính được gọi là 

A. các trình duyệt Web. B. các giao thức.    C. các dịch vụ.    D. các hệ điều hành mạng. 

Câu 4. Các thiết bị thường dùng để kết nối các mạng trên Internet là 

A. Router.      B. Card mạng.     C. Cáp.      D. Hub.  

Câu 5. TCP/IP là 

A. 1 giao thức.    B. 1 bộ giao thức.    C. 1 thiết bị mạng.  D. 1 phần mềm. 

Câu 6. Giao thức được dùng chủ yếu trên Internet?  

A. NETBEUI.    B. IPX/SPX .     C. TCP/IP.     D. ARPA. 

Câu 7. Phương pháp kết nối Internet nào phổ biến nhất đối với người dùng riêng lẻ? 

A. Kết nối trực tiếp.             B. Kết nối thông qua 1 mạng cục bộ (LAN). 

C. Kết nối qua modem.           D. Kết nối qua card mạng. 

Câu 8. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là 

A. dễ nhớ.               B. tên miền đẹp hơn địa chỉ IP.   

C. thiếu địa chỉ IP.            D. tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn. 

Câu 9. Internet Explorer là 

A. 1 chuẩn mạng cục bộ. B. trình duyệt web.   C. bộ giao thức.   D. thiết bị kết nối các mạng. 
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Câu 10. Thư điện tử  

A. là việc chuyển thông tin trên Internet thông qua hộp thư điện tử.  

B. thông tin không chuyển đi được.  

C. thông tin được chuyển trên truyền hình qua mạng Internet.    

D. chuyển thông tin qua bưu điện. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về mạng không dây là sai ? 

A. Trong cùng một văn phòng, mạng không dây được lắp đặt thuận tiện hơn mạng hữu tuyến (có dây). 

B. Bộ định tuyến không dây thường kèm theo cả chức năng điểm truy cập không dây. 

C. Mạng không dây thông thường có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn hẳn mạng hữu tuyến. 

D. Máy tính tham gia vào mạng không dây phải được trang bị vỉ mạng không dây. 

Câu 12. WWW là viết tắt của 

A. World Wide Wed.    B. World Wide Web.    C. World Wild Wed.  D. Word Wide Web. 

Câu 13. Trang Web là gì ? 

A. Là trang văn bản thông thường. 

B. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó.   

C. Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và cả các mối liên 

kết đến các trang siêu văn bản khác. 

D. Là trang văn bản chứa văn bản, hìnhảnh. 

Câu 14. Chương trình thường được sử dụng để xem các trang Web được gọi là gì? 

A. Trình duyệt Web.           B. Bộ duyệt Web.     

C. Chương trình xem Web.         D. Phần mềm xem Web.  

Câu 15. Để xem một trang Web, ta gõ địa chỉ của trang đó vào 

A. thanh công cụ chuẩn của trình duyệt.     B. thanh liên kết của trình duyệt. 

C. thanh địa chỉ của trình duyệt.        D. thanh trạng thái của trình duyệt. 

Câu 16. Phương tiện truyền thông tin có dây trên Internet đang phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là 

A. ADSL.        B. cáp đồng trục   C. cáp quang.    D. cáp xoắn đôi. 

Câu 17. Để tìm kiếm thông tin trên Internet, ta có thể tìm bằng cách 

A. chọn Start > Search.           

B. chọn View > Explorer Bar > Search. 

C. chọn View > Toolbar > Search. 

D. mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search. 

Câu 18. Đâu là địa chỉ tìm kiếm thông dụng? 

A. www.panvn.com.   B. www.vnn.vn.     C. www.google.com.  D. www.altavista.com.  

Câu 19. Thư điện tử dùng để 

A. trao đổi thông tin trực tuyến.         B. hội thoại trực tuyến. 

C. gửi thư thông qua môi trường Internet.     D. tìm kiếm thông tin. 

Câu 20. Muốn sử dụng thư điện tử trước hết phải làm gì? 

A. Đăng ký một tài khoản thư điện tử.      B. Đăng ký một tài khoản Internet. 

C. Có một hòm thư cá nhân.         D. Có một chương trình nhận/gửi thư điện tử. 

Câu 21. Muốn mở hộp thư đã lập, ta phải 

A. cung cấp chính xác tài khoản đã đăng ký.    B. đăng ký một tài khoản thư điện tử. 

C. có chương trình nhận/gửi thư điện tử.     D. cung cấp tài khoản sử dụng Internet. 

Câu 22. Hệ thống WWW được cấu thành từ các 

A. trang Web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt HTML. 

B. trang Web và các máy tính nối mạng. 

http://www.panvn.com/
http://www.vnn.vn/
http://www.google.com./
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C. máy chủ Web và máy tính người dùng. 

D. trang Web của chính phủ Mỹ. 

Câu 23. Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt Web? 

A. Microsoft Internet Explorer.        B. Mozilla Firefox. 

C. Netcape.              D. Unikey. 

Câu 24. Trang Web tĩnh là 

A. trang Web phải có hình ảnh động hay phim. 

B. siêu văn bản được phát hành trên Internet. 

C. trang Web có nội dung được máy chủ tìm kiếm và tạo theo yêu cầu của người dùng. 

D. trang web có ít thông tin. 

Câu 25. Mạng diện rộng là  

    A. mạng có từ 100 máy trở lên.        B. mạng liên kết các mạng cục bộ. 

C. mạng Internet.            D. mạng của một quốc gia. 

Câu 26. Trong các phát biểu sau về địa chỉ IP sau, phát biểu nào đúng? 

A. Địa chỉ IP cho biết loại máy tính kết nối vào mạng. 

B. Mỗi máy tính tham gia mạng Internet phải có một địa chỉ duy nhất được gọi là địa chỉ IP. 

C. Các máy tính tham gia vào mạng Internet có thể có cùng địa chỉ IP. 

D. Các máy tính tham gia váo mạng Internet không cần địa chỉ IP. 

Câu 27. Phương pháp kết nối Internet thông qua một mạng cục bộ (LAN) thường được ai sử dụng? 

A. Những người dùng riêng lẻ.         B. Những người dùng có khả năng tài chính dồi dào.  

C. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức …        D. Các ISP. 

Câu 28. Phương pháp kết nối Internet nào phổ biến nhất đối với người dùng riêng lẻ? 

   A. Kết nối trực tiếp.            B. Kết nối thông qua 1 mạng cục bộ (LAN).  

 C. Kết nối qua modem.           D. Kết nối qua card mạng. 

Câu 29. Địa chỉ được đặt cho các máy trên mạng Internet là địa chỉ gì?  

A. Địa chỉ IP.              B. Địa chỉ TCP.    

C. Địa chỉ TCP/IP.             D. Các máy trên mạng Internet không có địa chỉ. 

Câu 30. Phiên bản IP hiện tại sử dụng bao nhiêu bit để đánh địa chỉ? 

A. 24.        B. 32.        C. 40.        D. 48 

Câu 31. Địa chỉ IP được chia thành bao nhiêu phần, ngăn cách các phần bằng ký tự gì? 

A. 4 phần, ngăn cách bằng dấu “,”       B. 5 phần, ngăn cách bằng dấu “,” 

C. 4 phần, ngăn cách bằng dấu “.”       D. 5 phần, ngăn cách bằng dấu “.” 

Câu 32. Lựa chọn nào là một địa chỉ email hợp lệ? 

A. hai73@jmaster.net.  B.gmail.com.     C. www.mail.yahoo.com. D. hai73&@cantho.edu.vn. 

Câu 33. Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng khi gửi một bức thư điện tử (email) ? 

  A. Thư điện tử buộc phải có tiêu đề thư.     B. Thư điện tử buộc phải có nội dung thư. 

C. Thư điện tử buộc phải có file được đính kèm.  D. Thư điện tử phải được gửi đến một địa chỉ email hợp lệ. 

Câu 34. Công việc nào sau đây có thể thực hiện không cần dùng Internet ? 

A. Gửi email.              B. Mua bán online.  

C. Soạn thảo văn bản.           D. Tìm kiếm thông tin bằng Google. 

Câu 35. Khi gửi E-mail: 

A. Có thể đính kèm các tệp vào nội dung thư. 

B. Chỉ gửi được những gì ta gõ trong cửa sổ soạn nội dung E-mail. 

C. Không gửi được tệp hình ảnh. 

mailto:hai73@jmaster.net
http://www.mail.yahoo.com/
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D. Không gửi được tệp âm thanh. 

Câu 36_Nội dung gói tin bao gồm: 

A. Địa chỉ nhận, gửi.               B. Dữ liệu, độ dài.     

C. Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin khác.   D. Tất cả đều đúng.    

Câu 37. Website là gì? 

A. Là một hoặc nhiều trang Web trông hệ thống WWW được tổ chức dưới dạng một địa chỉ truy cập. 

B. Là ngôn ngữ đánh dấu liên kết các đọan văn bản này với các văn bản khác hoặc với hình ảnh, âm thanh... 

C. Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW. 

D. Là dãy ký tự thể hiện một đường dẫn tới tệp trên một máy chủ trong mạng Internet. 

Câu 38.Trang chủ là gì? 

A. Là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập hoặc sau khi khởi động trình duyệt web. 

B. Là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập. 

C. Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW. 

D. Là dãy ký tự thể hiện đường dẫn tới một tệp trên mạng Internet. 

Câu 39. Sau khi đăng ký hộp thư điện tử sẽ được tạo ở đâu? 

A. Trên máy chủ của nhà cung cấp.                B. Trên máy tính cá nhân vừa đăng ký. 

    C.  Trên trang chủ của website thư điện tử.     D. Trên trang web vừa mới duyệt.                 

Câu 40. Tên miền được phân cách bởi 

A. dấu chấm.                  B. dấu chấm phẩy.          C. dùng ký tự WWW.     D. dấu phẩy. 

Câu 41.  Bạn Hoàng có một địa chỉ Email là hoang@ yahoo.com.vn, hãy cho biết tên truy cập của bạn Hoàng là gì? 

     A. hoang             B. yahoo.com.vn     C. com.vn         D. tùy vào tên bạn Hoàng đặt. 

Câu 42.  Bản chất của Internet 

     A. là mạng lớn nhất trên thế giới.        B. là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức TCP/IP. 

     C. là mạng có hàng triệu máy tính.       D. là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất. 

Câu 43. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau? 

      A. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động. 

      B. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào. 

      C. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng các loại sóng. 

      D. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp. 

Câu 44.  Bạn Hoa muốn tìm kiếm thông tin về giải Nobel trên Internet nhưng không biết địa chỉ trang web, bạn 

nên sử dụng cách nào để tìm kiếm? 

     A. Website.              B. Máy tìm kiếm. 

     C. Máy chủ DNS.            D. Gõ trực tiếp chữ "giải Nobel" vào thanh địa chỉ. 

Câu 45.  Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng 

      A. video.                   B. siêu liên kết.     

C. văn bản, hình ảnh, âm thanh.       D. siêu văn bản. 

Câu 46.  Giao thức TCP/IP 

      A. quy định về kết quả truyền tin giữa máy gửi và máy nhận. 

      B. quy định về cách thức và phương thức gửi/nhận dữ liệu. 

      C. quy định về địa chỉ máy gửi dữ liệu. 

      D. quy định về việc chia gói và hợp nhất các gói dữ liệu. 

Câu 47.  WWW là dịch vụ 

A. cho phép hội thảo trực tuyến thông qua bàn phím. 

B. cho phép trực tiếp gửi đi và nhận lại các tập tin. 

C. cho phép truyền, tìm và kết nối nhiều nguồn tài liệu trong các trang Web. 



10 
 

D. cho phép một nhóm thảo luận về một chủ đề. 

Câu 48.  Điền vào chỗ trống phát biểu sau:  

        Lí do hàng đầu của nối mạng máy tính là để trao đổi ... và dùng chung ...        

A. dữ liệu, thiết bị.   B. thông tin, dữ liệu.   C. phần mềm, tài nguyên.  D. thông tin, thiết bị. 

Câu 49.  Theo góc độ địa lý, mạng máy tính được phân thành            

A. Internet và Lan.   B. Lan và Wan.     C. Wan và Internet.    D. Lan,Wan, Internet. 

Câu 50. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính 

A. ở cách xa nhau một khoảng cách lớn.            B. cùng một hệ điều hành. 

     C. trong cùng một phòng.                                  D. không dùng chung một giao thức. 

Câu 51. Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng 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 52.Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ? 

A. Vỉ mạng.    C. Hub.       B. Môdem.      D. Keyboard. 

 

 


