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ĐÊ: 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 

Câu 1: Tên phần mềm soạn thảo văn bản được dùng phổ biến hiện nay 

A. Microsoft Wosd     B. Microsoft Word    C. Microsoft Worb    D. Microsoft Worp   

Câu 2: Nút lệnh nào được dùng để Mở văn bản có sẵn? 

A.    B.    C.    D.  

Câu 3: Chức năng của con trỏ soạn thảo là gì? 
A. Vị trí bắt đầu của trang văn bản  B. Vị trí mà con trỏ chuột đang ở đó 

C. Vị trí xuất hiện của kí tự sẽ được gõ vào D. Vị trí kết thúc của trang văn bản 

Câu 4: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo em dùng phím nào? 

A. Delete  B. Backspage  C. Capslock  D. home 

Câu 5: Nút lệnh được dùng để di chuyển văn bản là nút lệnh nào? 

A.    B.    C.    D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 6: Nút lệnh nào sau đây được dùng gạch chân kí tự? 

A.    B.    C.    D.  

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 7:  Điền các cụm từ đúng trong số các cụm từ: đặt sát vào bên trái, đặt sát vào từ, đặt sát 

vào bên phải vào chỗ trống (……) trong các câu sau đây. (3 điểm)  

a. Các dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than phải 

được……………………………………………đứng trước nó, tiếp theo đó là một dấu cách nếu 

sau đó vẫn còn nội dung. 

b. Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy, gồm các dấu (, {, [,  <, ‘ và “ phải được 

…………………………………………… kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. 

c. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy tương ứng, gồm các dấu ), }, ], >, ’ và ” phải được 

………………………………………………kí tự cuối cùng của từ ngay trước nó. 

Câu 8: Cho đoạn văn bản sau: 



 
a/ Quan sát nội dung, em hãy cho biết câu thơ nào được sao chép nhiều lần? (0,5 điểm) 

b/ Hãy tìm và gạch chân những lỗi chính tả trong đoạn văn bản trên? (1 điểm) 

c/ Em hãy xác định các loại định dạng kí tự được dùng trong đoạn văn bản trên? (1,5 điểm) 

Câu 9: Hãy chuyển câu dưới đây sang kiểu gõ Telex (phải đảm bảo quy tắc gõ văn bản trên 

Word) (1 điểm) 

 “Một nhà sàn đơn sơ vách nứa, 

Bốn bên suối chảy cá bơi vui” 

BÀI LÀM 
 


