
 

Modul 1 Hiểu biết về CNTT cơ bản 
Câu 1. Bộ xử lý trung tâm (CPU) có 
chức năng nào sau đây? 

a. Nơi nhập thông tin cho máy tính 
b. Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng 
c. Nơi lưu trữ thông tin 
d. Nơi xử lý, điều khiển hoạt động của máy 

tính 

Câu 2. Các thông tin nào về bộ nhớ 
ROM dưới đây là đúng? 

a. ROM là bộ nhớ chỉ ghi 
b. Là bộ truy xuất ngẫu nhiên 
c. Khi mất điện dữ liệu trên ROM không bị 

mất đi 
d. Khi mất điện dữ liệu trên ROM bị mất đi 

Câu 3. Cho biết thiết bị nào sau đây 
không dùng để lưu trữ dữ liệu trên 
máy tính? 

a. Đĩa CD 
b. USB 
c. HDD 
d. Chuột 

Câu 4. Hãy cho biết các thiết bị nào 
sau đây được xem là thiết bị nhập? 

a. Chuột, bàn phím, máy quét 
b. Chuột, loa, màn hình 
c. Màn hình, loa, máy in 
d. Màn hình, bàn phím, máy in 

Câu 5. Cho hình minh họa như bên 
dưới, hãy cho biết hình này thuộc 
cổng giao tiếp nào? 

 
a. Cổng song song (Parallel port) 
b. Cổng nối tiếp vạn năng (USB) 
c. Cổng mạng 
d. Cổng nối tiếp (Serial port) 

Câu 6. Khái niệm nào sau đây nói về 
mạng LAN? 

a. Mạng nối kết các máy tính trong phạm vi 
một quốc gia, lãnh thổ. 

b. Mạng kết nối các máy tính trong phạm vi 
nhỏ (bán kính vài trăm mét) 

c. Mạng kết nối các mạng cục bộ trên phạm 
vi toàn thế giới. 

d. Mạng kết nối các máy tính phạm vi toàn 
thế giới. 

Câu 7. Phần mềm thương mại 
(Commercial Software) là gì? 

a. Phần mềm thuộc bản quyền của tác giả 
hoặc các hãng phần mềm, muốn sử dụng 
người dùng phải mua. 

b. Phần mềm cho phép người dùng, dùng 
thử trong thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng. 

c. Phần mềm thuộc bản quyền của tác giả 
hoặc các hãng phần mềm, người dùng 
muốn mua phải sử dụng thử ít nhất 3 
tháng. 

d. Phần mềm cho phép người dùng cập 
nhật khi có phiên bản mới mà không cần 
trả phí. 

Câu 8. Học tập trực tuyến (e-
learning) có thể được hiểu như thế 
nào? 

a. Là phương thức học thông qua mạng với 
một website được hỗ trợ trực tuyến bài 
học, bài tập. 

b. Là phương thức học ảo thông qua một 
máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài 
giảng điện tử và phần mềm cần thiết để 
học viên học từ xa. 

c. Là phương thức học ảo thông qua một 
máy vi tính nối mạng đối với một máy 
chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng 
điện tử và phần mềm cần thiết để học 
viên học từ xa. 

d. Là phương thức học ảo thông qua một 
máy vi tính có lưu giữ sẵn bài giảng điện 
tử và phần mềm cần thiết để học viên 
học từ xa. 

Câu 9. Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS - 
Short Message Services) là gì? 

a. Là một dịch vụ cho phép gửi các tin nhắn 
ngắn trên điện thoại di động. 

b. Là một dịch vụ cho phép gửi các tin nhắn 
ngắn trên điện thoại di động không quá 
150 ký tự. 

c. Là một giao thức cho phép gửi các thông 
điệp dạng text ngắn không quá 155 ký 
tự. 



 

d. Là một giao thức cho phép gửi các thông 
điệp dạng text ngắn không quá 160 ký 
tự. 

Câu 10. Thương mại điện tử (e-
commerce) có thể được hiểu như thế 
nào? 

a. Sự trao đổi công việc trên các hệ thống 
diện tử như Internet và các mạng máy 
tính. 

b. Sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên 
các hệ thống điện tử như Internet và các 
mạng máy tính. 

c. Sự trao đổi dữ liệu, Email trên các hệ 
thống diện tử như Internet và các mạng 
xã hội. 

d. Sự mua bán sản phẩm mà người mua cần 
phải có thẻ ATM. 

Câu 11. Chính phủ điện tử (e-
government) là gì? 

a. Là Chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ 
quan nhà nước, tăng cường công khai, 
minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ 
công tốt hơn cho người dân và doanh 
nghiệp. 

b. Là Chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong 
việc sử dụng Email trong các cơ quan nhà 
nước, tăng cường công khai, minh bạch 
thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn 
cho nguời dân và doanh nghiệp. 

c. Mọi hoạt động của Chính phủ đều sử 
dụng máy tính nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà 
nước. 

d. Việc các cơ quan Chính phủ sử dụng 
CNTT để tổ chức các cuộc họp trực tuyến 
với các đơn vị nhà nước ở các tỉnh trong 
cả nước. 

Câu 12. Độ mạnh của mật khẩu 
(strong password) là một thuật ngữ 
dùng để chỉ mức độ nào sau đây? 

a. Mức độ khó khăn trong việc khám phá 
ra mật khẩu đó.  

b. Mức độ đặt ký tự dạng số cho mật khẩu  
c. Mức độ đặt ký tự dạng chuổi cho mật 

khẩu 
d. Mức độ khó khăn trong việc đặt mật khẩu 

bảo vệ. 

Câu 13. Vi rút (virus) máy tính là gı?̀ 

a. Là một chương trình phần mềm có khả 
năng tự sao chép chính nó từ đối tượng 

lây nhiễm này sang đối tượng khác (đối 
tượng có thể là các file chương trình, văn 
bản, máy tính...) 

b. Là một phần mềm máy tính được cài đặt 
một cách lén lút lên một máy tính – phần 
mềm này sau khi được cài đặt có thể 
cướp một phần quyền điều khiển hay 
thậm chí là chặn đứng mọi hoạ t động của 
người dùng tương tác với máy tính, tất 
cả những hành động này đều không 
được sự cho phép từ phía người sử dụng 

c. Là một chương trình máy tính tự nhân 
bản và thâm nhập vào một hệ điều hành 
với mục đích lây lan mã độc hại 

d. Là một loại phần mềm độc hại thường 
được ngụy trang như là phần mềm hợp 
pháp. Sau khi kích hoạt, nó có thể cho 
phép tội phạm mạng giám sát ta, ăn cắp 
dữ liệu nhạy cảm của ta 

Câu 14. Phần mềm gián điệp 
(spyware) là gì? 

a. Loại phần mềm chuyên thu thập các 
thông tin từ các máy chủ qua mạng 
Internet mà không có sự nhận biết và 
cho phép của chủ máy.  

b. Loại phần mềm chuyên thu thập các 
thông tin từ các máy trạm qua mạng 
Internet mà không có sự cho phép của 
chủ máy.  

c. Loại phần mềm có khả năng tự nhân bản 
để xâm nhập vào các máy chủ qua mạng 
Internet mà không có sự nhận biết và 
cho phép của chủ máy.  

d. Loại phần mềm có khả năng tự nhân bản 
để thu thập các thông tin từ các máy chủ 
qua mạng Internet mà không có sự nhận 
biết và cho phép của chủ máy. 

Câu 15. Sâu máy tính (Worm) là gı?̀ 

a. Là một chương trình máy tính tự nhân 
bản và thâm nhập vào một hệ điều hành 
với mục đích lây lan mã độc hại 

b. Là một phần mềm máy tính được cài đặt 
một cách lén lút lên một máy tính – phần 
mềm này sau khi được cài đặt có thể 
cướp một phần quyền điều khiển hay 
thậm chí là chặn đứng mọi họat động của 
người dùng tương tác với máy tính, tất 
cả những hành động này đều không 
được sự cho phép từ phía người sử dụng 

c. Là một chương trình phần mềm có khả 
năng tự sao chép chính nó từ đối tượng 
lây nhiễm này sang đối tượng khác (đối 
tượng có thể là các file chương trình, văn 
bản, máy tính...) 



 

d. Là một loại phần mềm độc hại thường 
được ngụy trang như là phần mềm hợp 
pháp. Sau khi kích hoạt, nó có thể cho 
phép tội phạm mạng giám sát ta, ăn cắp 
dữ liệu nhạy cảm của ta 

Câu 16. Trong các khái niệm sau, khái 
niệm nào nói về Adware? 

a. Là phần mềm gián điệp theo dõi trình 
duyệt Internet của ta và có thể cài đặt 
cookies độc hại trên máy tính của ta 

b. Là một chương trình máy tính tự nhân 
bản và thâm nhập vào một hệ điều hành 
với mục đích lây lan mã độc hại 

c. Là một chương trình phần mềm có khả 
năng tự sao chép chính nó từ đối tượng 
lây nhiễm này sang đối tượng khác (đối 
tượng có thể là các file chương trình, văn 
bản, máy tính...) 

d. Là một loại phần mềm độc hại thường 
được ngụy trang như là phần mềm hợp 
pháp. Sau khi kích hoạt, nó có thể cho 
phép tội phạm mạng giám sát ta, ăn cắp 
dữ liệu nhạy cảm của ta 

Câu 17. Trang thông tin điện tử 
(Website) là gì? 

a. Trang thông tin hoặc một tập hợp trang 
thông tin trên môi trường mạng phục vụ 
cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. 

b. Trang cung cấp, sử dụng thông tin phục 
vụ hoạt động thương mại điện tử 

c. Trang thông tin hoặc một tập hợp trang 
thông tin trên môi trường mạng phục vụ 
cho việc thương mại điện tử 

d. Trang cung cấp, trao đổi thông tin nhằm 
phục vụ các hoạt động giao dịch mua bán 
hàng hóa, sản phẩm trên mạng 

Câu 18. WAN là từ viết tắt của cụm từ 
nào sau đây? 

a. Wide Around Network 
b. Ware Area Network 
c. Wine Area Network 
d. Wide Area Network 

Câu 19. Đâu là đường thuê bao số bất đối 
xứng? 

a. ADSL 
b. ISDN 
c. PSDN 
d. SDSL 

Câu 20. Phần mềm nguồn mở (PMNM) 
là gì? 

a. Phần mềm được cung cấp dưới dạng mã 
nguồn miễn phí và khi cập nhật phiên 
bản mới phải mua. 

b. Phần mềm được cung cấp dưới dạng mã 
nguồn miễn phí và có quy định về giấy 
phép PMNM . 

c. Phần mềm miễn phí việc sử dụng nhưng 
khi thay đổi mã nguồn phải xin phép tác 
giả. 

d. Phần mềm miễn phí việc sử dụng nhưng 
không được cung cấp mã nguồn 

Câu 21. Một loại giấy phép (license) 
cho phép mọi người tự do sao chép, 
sửa đổi và phân phối lại phần mềm 
được gọi là gı?̀ 

a. Copyleft 
b. Copyright 
c. Shareware 
d. Software license 

Câu 22. Khi sử dụng máy tính không 
đúng tư thế, đúng cách trong thời 
gian dài sẽ có hại đến những vấn đề 
nào về sức khoẻ của người sử dụng? 

a. Vấn đề về thần kinh 
b. Vấn đề về thị  giác 
c. Vấn đề về tıǹh cảm 
d. Vấn đề về tim mạ ch 

Câu 23. Cổng giao tiếp nào có thể 
đồng thời truyền tín hiệu hình ảnh và 
âm thanh? 

a. DVI 
b. VGA 
c. HDMI 
d. LPT1 

Câu 24. Để bảo đảm an toàn cho mật 
khẩu, ta nên thực hiện biện pháp nào 
sau đây? 

a. Thường xuyên thay đổi những mật khẩu 
quan trọng 

b. Giữ nguyên mật khẩu mặc định được 
cung cấp bởi các nhà môi giới 

c. Sử dụng một mật khẩu cho tất cả các 
website 

d. Chỉ cung cấp thông tin đăng nhập và tài 
khoản qua điện thoại hoặc e-mail 

  



 

Modul 2 Sử dụng máy tính cơ bản 
Câu 25. Hệ điều hành là gì? 

a. Phần mềm hệ thống  
b. Phần mềm ứng dụng 
c. Phần mềm công cụ  
d. Phần mềm quản lý 

Câu 26. Trong các phần mềm sau, 
phần mềm nào là phần mềm ứng 
dụng? 

a. Windows 7 
b. Linux 
c. Microsoft Word 
d. Unix 

Câu 27. Trên hệ điều hành Windows 
7, để chuyển đổi qua lại giữa các cửa 
sổ ứng dụng đang chạy, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Click chọn biểu tượng chương trình tương 
ứng trên thanh trạng thái (Taskbar) 

b. Click vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ 
chương trình muốn kích hoạt 

c. Ấn giữ phím Alt + Tab cho đến khi chọn 
được cửa sổ chương trình 

d. Các thao tác trên đều đúng 

Câu 28. Phím, tổ hợp phím nào sau 
đây dùng để chụp màn hình đang làm 
việc? 

a. Ctrl+C  
b. Ctrl+Ins 
c. Print Screen  
d. ESC 

Câu 29. Windows Explorer dùng để 
thực hiện chức năng nào sau đây? 

a. Quản lý tập tin 
b. Truy cập mạng 
c. Quản lý tập tin, thư mục 
d. Quản lý thư mục 

Câu 30. Trong hệ điều hành Windows 
7, để tạo lối tắt (shortcut) cho đối 
tượng ra màn hình Desktop ta thực 
hiện thao tác nào sau đây? 

a. Nhấn giữ nút chuột phải tại đối tượng cần 
tạo shortcut, kéo thả ra ngoài màn hình 
nền, khi bảng chọn tắt xuất hiện, chọn 
Create shortcuts here 

b. Click phải chuột tại vùng trống bất kỳ 
trên nền màn hình desktop, chọn New 
\ Shortcut \ Browse \ chỉ đường dẫn đến 

đối tượng cần tạo shortcut \ Next \ đặt 
tên cho shortcut \ Finish 

c. Click phải chuột tại đối tượng cần tạo 
shortcut, chọn Sent to \ chọn Desktop 
(Create shortcut) 

d. Các thao tác trên đều đúng 

Câu 31. Khả năng lưu trữ của bộ nhớ 
được gọi là gì? 

a. Kích thước  
b. Dung lượng  
c. Dung tích  
d. Thể tích 

Câu 32. Bộ nhớ trong của máy tính 
gồm các loại nào sau đây? 

a. Đĩa cứng  
b. ROM và RAM 
c. Đĩa cứng và đĩa mềm  
d. Đĩa cứng và RAM 

Câu 33. Thiết bị nhớ nào sau đây 
dùng cách đọc dữ liệu bằng tia laser? 

a. RAM  
b. Đĩa cứng  
c. Đĩa CD  
d. Đĩa mềm 

Câu 34. Chọn câu phát biểu đúng 
nhất trong các phát biểu sau? 

a. Thư mục rỗng là thư mục chỉ chứa các 
tập tin, không chứa bất kỳ thư mục nào 
trong nó 

b. Thư mục rỗng là thư mục không chứa bất 
kỳ thư mục nào trong nó 

c. Thư mục rỗng là thư mục không chứa bất 
cứ tập tin hoặc thư mục nào trong nó 

d. Thư mục rỗng là thư mục chỉ chứa các 
tập tin trong nó 

Câu 35. Khi soạn thảo văn bản, để gõ 
và hiển thị tiếng Việt ta cần thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Chạy chương trình hỗ trợ gõ dấu tiếng 
Việt (Unikey, Vietkey…) 

b. Chọn font chữ phù hợp với bảng mã 
c. Chọn chế độ gõ tiếng Việt (biểu tượng 

chữ V trên thanh Taskbar) 
d. Tất cả các yếu tố trên 

Câu 36. Trong Windows Explorer, để 
chọn nhiều tập tin không liên tục 
nhau, ta dùng chuột và phím nào sau 
đây? 



 

a. Shift  
b. Alt 
c. Tab 
d. Ctrl 

Câu 37. Tổ hợp phím nào sau đây 
dùng để đóng cửa sổ hiện hành? 

a. Ctrl + F1  
b. Alt + F4 
c. Tab + F9 
d. Alt + F7 

Câu 38. Phím tắt để đổi tên tập tin, 
thư mục là phím nào sau đây? 

a. F4  
b. Ctrl+N  
c. Alt+N  
d. F2 

Câu 39. Tên chương trình soạn thảo 
văn bản đơn giản có sẵn trong 
Windows 7 có tên là gì? 

a. NotePad 
b. WordPad 
c. MS Word 
d. Paint 

Câu 40. Tập tin WordPad có phần mở 
rộng mặc định là gì? 

a. DOT  
b. DOC 
c. BAK   
d. RTF 

Câu 41. Phím tắt để sao chép một đối 
tượng vào trong Clipboard là tổ hợp 
phím nào sau đây? 

a. Ctrl+X  
b. Ctrl+C 
c. Ctrl+V  
d. Ctrl+Z 

Câu 42. Phím tắt để cắt một đối tượng 
vào trong Clipboard là tổ hợp phím 
nào sau đây? 

a. Ctrl+X 
b. Ctrl+C 
c. Ctrl+V 
d. Ctrl+Z 

Câu 43. Phím tắt để dán một đối 
tượng từ trong Clipboard ra ngoài là 
tổ hợp phím nào sau đây?  

a. Ctrl+X 

b. Ctrl+C 
c. Ctrl+V 
d. Ctrl+Z 

Câu 44. Để xóa một tập tin mà không 
chuyển vào thùng rác (Recycle Bin), 
ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Alt+F4 
b. Ctrl+Delete 
c. Shift+Delete 
d. Alt+Delete 

Câu 45. Trong Windows Explorer, 

biểu tượng   có chức năng nào 
sau đây?  

a. Xóa mục đang chọn 
b. Cho phép chọn tùy chọn hiển thị 
c. Sao chép một đối tượng vào Clipboard 
d. Cắt một đối tượng vào Clipboard 

Câu 46. Phím tắt được sử dụng để 
hiển thị thông tin hệ thống (System 
Properties) là tổ hợp phím nào sau 
đây? 

a. Window+R 
b. Window+Pause/Break 
c. Window+S 
d. Window+Print Screen 

Câu 47. Trong các hình sau, biểu 
tượng máy in nào được đánh dấu là 
máy in mặc định?  

 
a. Số 1 
b. Số 2 
c. Số 3 
d. Số 4 

Câu 48. Trong Control Panel để gỡ bỏ 
(Uninstall) một phần mềm ứng dụng 
ta chọn chức năng nào sau đây? 

a. Administrative Tools 
b. Programs and Features 
c. Devices and Printers 
d. Device Manager 

 

Câu 49. Trong hình sau, có tổng cộng 
bao nhiêu phân vùng ổ đĩa cứng? 



 

  
a. 3 
b. 4  
c. 5 
d. 6 

Câu 50. Trong hình sau, tên đúng của 
ổ đĩa quang là ổ đĩa nào? 

 
a. Ổ C  
b. Ổ D  
c. Ổ E 
d. Ổ F 

Câu 51. Ứng dụng nào sau đây có thể 
đọc (mở) các file có phần mở rộng là 
PDF? 

a. Acrobat Reader 
b. Foxit Reader 
c. Microsoft Office PowerPoint 
d. Cả a và b 

Câu 52. Ứng dụng có thể đọc tập tin 
có phần mở rộng .PPTX là gì? 

a. Foxit Reader 
b. Microsoft Office PowerPoint 
c. Microsoft Office Word 
d. Paint 

Câu 53. Ứng dụng có sẵn trong 
Winsdows 7 có thể đọc (mở) các file 
có phần mở rộng .WMA là gì? 

a. Windows Media Player 
b. Paint 
c. WordPad 
d. NotePad 

Câu 54. Tập tin có phần mở rộng 
là .JPG cho ta biết đây là loại tập tin 
gì? 

a. Tập tin (file) ảnh 
b. Tập tin (file) thực thi  
c. Tập tin (file) văn bản 
d. Tập tin (file) âm thanh 

Câu 55. Tập tin có phần mở rộng .EXE 
cho ta biết đây là loại tập tin gì?  

a. Tập tin (file) ảnh 
b. Tập tin (file) thực thi  

c. Tập tin (file) văn bản 
d. Tập tin (file) âm thanh 

Câu 56. Tập tin có phần mở rộng .MP3 
cho ta biết đây là loại tập tin gì? 

a. Tập tin (file) ảnh 
b. Tập tin (file) thực thi 
c. Tập tin (file) văn bản 
d. Tập tin (file) âm thanh 

Câu 57. Tập tin có phần mở 
rộng .RAR, .ZIP cho ta biết đây là loại 
tập tin gì?  

a. Tập tin (file) thực thi 
b. Tập tin (file) video 
c. Tập tin (file) nén 
d. Tập tin (file) văn bản 

Câu 58. Ứng dụng nào được sử dụng 
để mở các các tập tin có phần mở rộng 
là RAR, ZIP? 

a. WinRar 
b. WinZip 
c. 7Zip 
d. Cả 3 ứng dụng trên 

Câu 59. Bộ gõ tiếng Việt nào sau đây 
là miễn phí?  

a. Vietkey 
b. Unikey 
c. Cả hai bộ gõ trên đều là miễn phí 
d. Cả hai bộ gõ trên đều phải mua bản 

quyền 

Câu 60. Phím, tổ hợp phím tắt nào 
sau đây để quay trở về màn hình 
Desktop? 

a. Window 
b. Window+N 
c. Window+R 
d. Window+D 

Câu 61. Thao tác click phải chuột vào 
biểu tượng của tập tin, chọn 
Properties dùng  để thực hiện thao tác 
nào sau đây? 

a. Sao chép tập tin 
b. Xóa tập tin 
c. Đổi tên tập tin 
d. Xem thuộc tính tập tin 

Câu 62. Khi làm việc với Windows 
Explorer để sắp xếp các tập tin (tập 
tin (file)) theo từng loại tập tin ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 



 

a. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ chọn Sort by \ Type 

b. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ chọn Sort by \ Name 

c. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ chọn Sort by \ Size 

d. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ chọn Sort by \ Date modified 

Câu 63. Trong Windows Explore, để 
hiển thị các tập tin theo dạng chi tiết 
ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ View \ Details 

b. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ View \ List 

c. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ View \ Tiles 

d. Right_Click tại vùng trống trong cửa sổ 
List view \ View \ Content 

Câu 64. Để di chuyển một tập tin (file) 
hay một thư mục (folder) trong Panel 
phải của Windows Explorer, sau khi 
chọn tập tin (file) hoặc thư mục 
(folder) cần di chuyển, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi 
cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V 

b. Nhấn Ctrl + P sau đó di chuyển đến nơi 
cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V 

c. Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến nơi 
cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V 

d. Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi 
cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + C 

Câu 65. Để sắp xếp các biểu tượng 
trên Desktop theo tên, ta Right_Click 
chuột tại vùng trống trên Desktop và 
chọn tùy chọn nào sau đây? 

a. Sort by \ Name 
b. Sort by \ Modified 
c. Sort by \ Item type 
d. Sort by \ Date modified 

Câu 66. Tổ hợp phím Alt + Tab dùng 
để thực hiện chức năng nào sau đây? 

a. Đóng 1 ứng dụng đang chạy trong 
Windows 

b. Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ ứng 
dụng đang mở trong Windows 

c. Cực đại 1 ứng dụng khi nó đang cực tiểu 
d. Cực tiểu 1 ứng dụng khi nó đang cực đại 

Câu 67. Dùng chuột kéo và thả một 
tập tin (file) từ thư mục (folder) này 
sang thư mục (folder) khác đồng thời 
bấm giữ phím CTRL, hãy cho biết thao 
tác trên dùng để thực hiện chức năng 
nào sau đây? 

a. Xóa 
b. Di chuyển 
c. Sao chép 
d. Đổi tên 

Câu 68. Để di chuyển cửa sổ trong 
môi trường Windows, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây trên thanh tiêu 
đề của cửa sổ là hợp lệ? 

a. Double click chuột 
b. Click chuột 
c. Right click chuột 
d. Drag 

Câu 69. Trong Windows, ta có thể 
chạy (run) cùng lúc bao nhiêu chương 
trình (ứng dụng)? 

a. Chỉ một chương trình 
b. Hai chương trình 
c. Tối đa 10 chương trình 
d. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau 

tùy vào cấu hình của máy tính 

Câu 70. Khi Right_Click chuột tại một 
vùng trống trên Desktop, chọn New, 
chọn Microsoft Excel Worksheet và gõ 
vào tên tập tin (file) là BangTongHop. 
Hãy cho biết tập tin (file) 
BangTongHop.XLSX vừa tạo lưu ở 
đâu? 

a. Trong thư mục (folder) Desktop 
b. Trong thư mục (folder) My Document 
c. Trong thư mục (folder) Microsoft Office 
d. Trong thư mục (folder) Microsoft Excel 

Câu 71. Khi ta Right_Click chuột tại 
thanh Taskbar, kích chọn mục 
Properties, sẽ xuất hiện hộp thoại 
Taskbar and StartMenu Properties. 
Nếu ta đánh dấu chọn tại mục Auto-
hide the Taskbar và chọn OK thì có tác 
dụng gì? 

a. Thanh Taskbar tự động ẩn và tự động 
xuất hiện trên màn hình 

b. Thanh Taskbar tự động xuất hiện trên 
màn hình 



 

c. Thanh Taskbar tự động ẩn và sẽ xuất 
hiện trở lại khi ta di chuyển chuột đến vị 
trí bất kỳ trên thanh Taskbar 

d. Thanh Taskbar tự động ẩn khi ta di 
chuyển chuột đến vị trí bất kỳ trên thanh 
Taskbar 

Câu 72. Khi ta Right_Click chuột vào 
biểu tượng Recycle Bin trên màn hình 
Desktop. Nếu ta click chọn mục Empty 
Recycle Bin thao tác trên dùng để làm 
gì? 

a. Mở cửa sổ Recycle Bin để xoá dữ liệu 
b. Xoá hết tất cả những gì có trong Recycle 

Bin 
c. Báo rằng trong Recycle Bin đã rỗng 
d. Mở cửa sổ Recycle Bin để sao chép dữ 

liệu 

Câu 73. Giả sử trong cùng một Folder 
gốc (ổ đĩa E:), có hai Folder X và Y. Khi 
ta thực hiện đổi tên Folder X thành Y 
thì máy tính sẽ làm gì? 

a. Máy tính tự động đặt tên cho Folder X là 
Y1 

b. Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại 
và cho phép đổi tên Folder X 

c. Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại 
và sao chép Folder X sang Folder gốc 
khác 

d. Máy tính thông báo Folder Y đã tồn tại và 
không cho phép thực hiện việc đổi tên 
Folder X 

Câu 74. Tại cửa sổ Printers, để chọn 
máy in làm máy in mặc định ta 
Right_Click lên máy in và thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Set as default printer 
b. Printing preferences 
c. Printer properties 
d. Remove device 

Câu 75. Thao tác Right_click chuột 
vào ổ đĩa C: trong Windows Explorer, 
tùy chọn nào sau đây cho phép ta biết 
được dung lượng đã sử dụng của ổ đĩa 
C:? 

a. Properties 
b. Format 
c. Find 
d. Open 

Câu 76. Trong các phần mềm dưới 
đây, phần mềm nào không phải là hệ 
điều hành? 

a. Linux 
b. Microsoft Office 
c. Windows XP 
d. Windows 7 

Câu 77. Khi xem thuộc tính của một 
Tập tin (file) hoặc Folder, thông tin 
nào sau đây giúp người dùng phân 
biệt được Tập tin (file) hoặc Folder? 

a. Type 
b. Location 
c. Size 
d. Size on disk 

Câu 78. Khi thực hiện tìm kiếm tập tin 
trong Windows, từ khóa nào sau đây 
sẽ trả về tập tin (file) có tên là 
"day1.docx"? 

a. ?ay.* 
b. ?ay?.* 
c. A*y.* 
d. ?ay*.* 

Câu 79. Từ menu Start của Windows, 
gõ CMD vào hộp thoại Search 
programs and tập tin (file)s rồi ấn 
Enter. Thao tác trên có chức năng gì? 

a. Báo lỗi 
b. Khởi động cửa sổ Command Promt 
c. Khởi động chương trình nghe nhạc 
d. Kích hoạt các chương trình diệt Virus 

Câu 80. Hãy chọn câu phát biểu sai 
trong số các phát biểu sau? 

a. Trong cùng một ổ đĩa, có thể có 2 thư 
mục (hoặc 2 tập tin) trùng tên nhau 

b. Trong cùng một thư mục, có thể có 2 thư 
mục (hoặc 2 tập tin) trùng tên nhau 

c. Trong 2 ổ đĩa, có thể có 2 thư mục (hoặc 
2 tập tin) trùng tên nhau 

d. Trong 2 thư mục, có thể có 2 thư mục 
(hoặc 2 tập tin) trùng tên nhau 

Câu 81. Để sử dụng font Tahoma soạn 
thảo văn bản tiếng Việt, ta chọn bảng 
mã nào sau đây là hợp lệ? 

a. TCVN3 
b. Unicode 
c. VNI-WIN 
d. VIQR 



 

Câu 82. Để giải nén tập tin có phần 
mở rộng .RAR vào thư mục hoặc ổ đĩa 
chứa tập tin nén, ta thực hiện thao tác 
nào sau đây? 

a. R_Click lên tập tin \ chọn Add to archive… 
b. R_Click lên tập tin \ chọn Compress to 
c. R_Click lên tập tin \ chọn Extract here 
d. R_Click lên tập tin \ chọn Compress here 

Câu 83. Khi một tập tin được đặt 
thuộc tính là Read-only thì thao tác 
nào sao đây không thực hiện được? 

a. Mở (Open) 
b. Đọc (Read) 
c. Sao chép (Copy) 
d. Thay đổi nội dung 

Câu 84. Trong số các phần mềm được 
liệt kê bên dưới, hãy cho biết đâu là 
phần mềm diệt virus? 

a. Kaspersky 
b. Autocad 
c. Winrar 
d. Norton ghost 

Câu 85. Để tắt một ứng dụng đang bị 
treo theo đúng quy trình ta thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Vào Start/ shutdown 
b. Nhấn nút Reset từ case máy tính 
c. Mở Windows Task Manager chọn ứng 

dụng bị treo, nhấn End task 
d. Mở Windows Task Manager \ chọn New 

Task… 

Câu 86. Hệ điều hành Windows 7 có 
khả năng tự động nhận biết các thiết 
bị phần cứng và tự động cài đặt cấu 
hình của các thiết bị, đây là chức năng 
gì? 

a. Auto run 
b. Plug and Play 
c. Desktop 
d. Windows Explorer 

Câu 87. Trong Windows Explorer, để 
cho hiện các đối tượng có thuộc tính 
ẩn trong cửa sổ thư mục, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Organize \ Layout 
b. View \ Show/Hidden 
c. View \ Folder 
d. Organize\ Folder and search options 

Modul 3 Xử lý văn bản cơ bản 
Câu 88. Để thay đổi hướng in của một 
trang giấy, ta chọn tùy chọn nào sau 
đây trong hộp thoại Page Setup? 

a. Orientation 
b. Margins 
c. Pages 
d. Preview 

Câu 89. Trong chế độ tạo bảng (table) 
của phần mềm MS Word 2010, muốn 
tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây? 

a. Layout \ Split Cells 
b. Design \ Split Cells 
c. Design \ Merge Cells 
d. Layout \ Merge Cells 

Câu 90. Trong MS Word 2010, để chèn 
header hoặc footer vào trang văn bản, 
ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Chọn thẻ View \ Header and Footer 
b. Chọn thẻ Insert \ Header & Footer \ click 

chọn Header hoặc Footer 

c. Chọn thẻ Home \ Header and Footer 
d. Chọn thẻ Page Layout \ Header & Footer 

Câu 91. Trong MS Word 2010, để 
bật/tắt thanh thước kẻ trên cửa sổ 
soạn thảo, ta thực hiện thao tác nào 
sau đây? 

a. Chọn thẻ View \ đánh dấu/bỏ đánh dấu 
vào mục Ruler 

b. Chọn thẻ View \ đánh dấu/bỏ đánh dấu 
vào mục Outline 

c. Chọn thẻ Review \ đánh dấu/bỏ đánh 
dấu vào mục Ruler 

d. Chọn thẻ Insert \ đánh dấu/bỏ đánh dấu 
vào mục Ruler 

Câu 92. Trong MS Word 2010, để thực 
hiện vẽ các đường thẳng, ô vuông, 
hình elip, … ta thực hiện thao tác nào 
sau đây? 

a. Chọn thẻ Home \ Shapes 
b. Chọn thẻ Page Layout \ Shapes 
c. Chọn thẻ Insert \ Shapes 



 

d. Chọn thẻ View \  Shapes 

Câu 93. Trong MS Word 2010, để chèn 
sơ đồ dạng tổ chức vào văn bản, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây?  

a. Thẻ References \ Illustrations \ Chart 
b. Thẻ Insert \ Illustrations \ SmartArt 
c. Thẻ Mailings \ Illustrations \ Chart 
d. Thẻ Review \ Illustrations \ SmartArt 

Câu 94. Trong MS Word 2010, để tìm 
và thay thế 1 từ hoặc cụm từ trong 
văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau 
đây? 

a. Vào thẻ Home \ Find 
b. Vào thẻ Home \ Replace 
c. Ấn tổ hợp phím Ctrl + F 
d. Phương án a và c 

Câu 95. Một tập tin được soạn thảo 
bởi MS Word 2010, phần mở rộng 
mặc định của tập tin là gì? 

a. *.dotx 
b. *.docx 
c. *.txtx 
d. *.pdfx 

Câu 96. Trong MS Word 2010, để tăng 
cỡ chữ lên một đơn vị, ta sử dụng tổ 
hợp phím nào sau đây? 

a. Ctrl + B 
b. Ctrl + ]  
c. Ctrl + Shitf + ]   
d. Ctrl + [ 

Câu 97. Tổ hợp phím Ctrl + Z có chức 
năng nào sau đây?  

a. Hủy thao tác 
b. Đóng cửa sổ đang mở 
c. Đóng tập tin đang mở 
d. Hủy kết quả của thao tác hoặc lệnh phía 

trước gần nhất kết quả hiện tại 

Câu 98. Khi soạn thảo văn bản trong 
MS Word 2010, để định dạng tăng 
khoảng cách giữa các dòng trong một 
đoạn văn bản lên gấp đôi (Double), ta 
sử dụng tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Ctrl + 2 
b. Alt + 2 
c. Ctrl + 1 + 1 
d. Alt + 1 + 1 

Câu 99. Để chèn một biểu đồ biểu 
diễn dữ liệu trong một bảng đã chọn 
ta thực hiện lệnh nào sau đây? 

a. Insert \ Chart 
b. View \ Picture \ Chart 
c. Insert \ Object \ Microsoft Graph Chart 
d. Insert \ Picture \ Graph Chart 

Câu 100. Để định dạng gạch chân 
một đoạn văn bản với nét đôi, ta bấm 
tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Ctrl + U 
b. Ctrl + Shift + U 
c. Ctrl + Shift + D 
d. Ctrl + Shift + A 

Câu 101. Trong MS Word 2010, để 
nối 2 ô lại với nhau trong Table, ta 
chọn 2 ô sau đó chọn thao tác nào sau 
đây? 

a. Chọn Layout \ Split Cells 
b. Chọn Design \ Merge Cells 
c. Chọn Design \ Split Cells 
d. Chọn Layout \ Merge Cells 

Câu 102. Để có thể thực hiện canh 
trái, canh phải, canh giữa hoặc canh 
đều hai biên cho một đoạn văn trong 
MS Word 2010, ta chọn lệnh trong thẻ 
nào sau đây? 

a. Home 
b. Insert 
c. Page Layout 
d. Review 

Câu 103. Trong MS Word 2010, để 
tạo chỉ số trên cho văn bản ta chọn 
chức năng nào sau đây trong thẻ 
Home? 

a. Subscript 
b. Superscript 
c. Strikethrough 
d. Double Strikethrough 

Câu 104. Để sử dụng văn bản tự 
động (Auto Text) trong MS Word 
2010, ta gõ cụm kí tự gõ tắt của Auto 
Text (tên Auto Text) và nhấn phím 
hoặc tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Shift + F3 
b. F3 
c. Alt + F3 
d. Tab + F3 



 

Câu 105. Khi đạng soạn thảo văn 
bản với MS Word 2010, ta ấn tổ hợp 
phím Ctrl + P và chọn nút Print cho 
phép người dùng thực hiện thao tác 
nào sau đây?  

a. Lưu nội dung của văn bản hiện hành 
b. Mở tập tin văn bản đã lưu trên đĩa 
c. Đóng nội dung văn bản hiện hành 
d. In nội dung văn bản hiện hành 

Câu 106. Trong MS Word 2010, 
chọn mục nào sau đây trong hộp thoại 
Font cho phép tạo định dạng chữ nhỏ 
ở dưới (H2O)? 

a. Superscript 
b. Subscript 
c. All caps 
d. Small caps 

Câu 107. Trong MS Word 2010, để 
chèn vào trong văn bản một Table, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Insert \ Table 
b. Home \ Table 
c. Page Layout \ Table 
d. Table \ Insert Table 

Câu 108. Chọn tùy chọn nào trong 
hộp thoại Change Case cho phép 
người dùng đổi sang chữ thường tất 
cả các ký tự trong đoạn văn bản đang 
được chọn? 

a. lowercase 
b. Title Case 
c. Sentence case 
d. UPPERCASE 

Câu 109. Để di chuyển nhanh về 
cuối tài liệu ta nhấn tổ hợp phím nào 
sau đây? 

a. Ctrl + End 
b. Ctrl + Page Down 
c. End 
d. Page Down 

Câu 110. Trong MS Word 2010, tổ 
hợp phím Ctrl + F2 tương đương với 
lệnh nào sau đây? 

a. Print 
b. Print Preview 
c. Save 
d. Save As 

Câu 111. Trong MS Word 2010, để 
thay đổi các thiết lập lề của trang 
giấy, ta chọn tùy chọn nào sau đây? 

a. Page Setup 
b. Print Preview 
c. Save 
d. Properties 

Câu 112. Khi đang soạn thảo văn 
bản với MS Word 2010, để sang trang 
mới khi chưa hết trang hiện hành, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Enter 
b. Ấn tổ hợp phím Alt + Enter 
c. Ấn tổ hợp phím Tab + Enter 
d. Ấn tổ hợp phím Shift + Enter 

Câu 113. Trong MS Word 2010, để 
thực hiện in trang 5 và trang 12 của 
một văn bản có 20 trang, tại mục chọn 
Page trong hộp thoại Print khai báo 
nào sau đây là hợp lệ? 

a. 5-12 
b. 5, 12 
c. 5+12 
d. 5:12 

Câu 114. Trong Word 2010, để chia 
cột cho đoạn văn bản đã được chọn, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Page Layout \ Columns 
b. Insert \ Columns 
c. Reference \ Columns 
d. Review \ Columns 

Câu 115. Để sắp xếp dữ liệu trong 
bảng (table) theo trật tự tăng dần 
hoặc giảm dần, ta chọn lệnh nào sau 
đây? 

a. Layout \ Sort 
b. Reference \ Sort 
c. Page Layout \ Sort 
d. Home \ Sort 

Câu 116. Trong MS Word 2010, 
thao tác nào sau đây dùng để chuyển 
đổi đơn vị đo  từ Inch sang 
Centimeters hoặc ngược lại? 

a. File \ Option \ Advance \ Measurement in 
unit of 

b. Home \ Paragraph \ Measurement in unit 
of 

c. View \ Measurement in unit of 
d. Không thể thay đổi được đơn vị đo 



 

Câu 117. Các nút lệnh   
theo thứ tự tương đương các tổ hợp 
phím nào sau đây? 

a. Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+C, Ctrl+D 
b. Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+R, Ctrl+J 
c. Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J 
d. Cả ba câu đều sai 

Câu 118. Nút Format Painter ( ) 
dùng để thực hiện chức năng nào sau 
đây? 

a. Đổi màu chữ 
b. Sao chép định dạng 
c. Đổi màu nền 
d. Tất cả đều sai 

Câu 119. Trong MS Word 2010, để 
đánh số trang cho văn bản, ta thực 
hiện thao tác nào sau đây? 

a. Chọn thẻ Page Layout \ Page Number 
b. Chọn thẻ Home  \ Page Number 
c. Chọn thẻ Insert \ Page Number 
d. Chọn thẻ Review \ Page Number 

Câu 120. Trong MS Word 2010, để 
chèn các ký hiệu (, ©, , , , , 
…) ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Home \ Symbol 
b. Home \ Equation 
c. Insert \ SmartArt 
d. Insert \ Symbol 

Câu 121. Trong MS Word 2010, để 
đóng khung cho trang văn bản ta thực 
hiện thao tác nào sau đây? 

a. Page Layout \ Page Color 
b. Page Layout \ Page Borders 
c. Page Layout \ Orientation 
d. Tất cả đều sai 

Câu 122. Trong MS Word 2010, để 
định dạng in đậm cho đoạn văn bản, 
ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Home \ Click chọn biểu tượng  
b. Ấn tổ hợp phím Ctrl + B 

c. Home \ Click chọn biểu tượng  
d. Phương án a và b 

Câu 123. Trong MS Word 2010, 

biểu tượng  có chức năng nào sau 
đây? 

a. Tăng size chữ 
b. Giảm size chữ 
c. Chuyển đổi font chữ 
d. Thay đổi màu cho văn bản 

Câu 124. Trong MS Word 2010, để 
thay đổi màu nền cho một đối tượng 
hình vẽ (shape), ta thực hiện bằng 
cách chọn các đối tượng hình vẽ 
\ Format và chọn tiếp tùy chọn nào 
sau đây để thay đổi màu nền cho đối 
tượng hình vẽ? 

a. Shape Effects 
b. Shape Outline 
c. Shape Fill 
d. Background 

Câu 125. Trong MS Word 2010, để 
tạo chú thích nằm ở cuối văn bản, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. References \ Insert Footnote 
b. References \ Insert Endnote 
c. References \ Next Footnote 
d. References \ Insert Caption 

Câu 126. Trong MS Word 2010, 
biểu tượng nào sau đây dùng để đánh 
dấu highlight cho văn bản? 

a.  

b.   

c.  

d.   

  



 

Modul 4: Sử dụng bảng tính cơ bản 
Câu 127. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị số 25, tại ô 
B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì 
nhận được kết quả là giá trị nào sau 
đây? 

a. 0  
b. 5  
c. #VALUE! 
d. #NAME? 

Câu 128. Trong bảng tính MS Excel, 
phím nào dưới đây có chức năng 
chuyển đổi giữa các dạng địa chỉ? 

a. F1 
b. F2 
c. F3 
d. F4 

Câu 129. Chức năng của phím F2 
trong MS Excel 2010 là gì? 

a. Chuyển sang chế độ hiệu chỉnh dữ liệu 
trong ô 

b. Lưu bảng tính 
c. Chuyển đổi giữa các dạng địa chỉ 
d. Xem bảng tính trước khi in 

Câu 130. Trong các phát biểu sau, 
phát biểu nào là đúng? 

a. Một Sheet bảng tính điện tử của MS Excel 
2010 bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong 
đó 24 cột tương ứng với 24 chữ cái, 10 
dòng là 10 giá trị hiện có.  

b. Một Sheet bảng tính điện tử của MS Excel 
2010 chỉ có 65543 dòng và 256 cột. 

c. Một Sheet bảng tính điện tử của MS Excel 
2010 có 1.048.576 dòng và 16.384 cột. 

d. Một Sheet bảng tính điện tử của MS Excel 
2010 có thể lên đến 512 cột 

Câu 131. Tại địa chỉ A1 chứa giá trị 
ngày tháng năm sinh của học sinh 
Nguyễn Văn Bình là 12/10/1978, 
công thức nào sau đây cho kết quả là 
số tuổi của học sinh Bình? 

a. 2016-A1 
b. Year(Today())-A1 
c. Year(Today())-Year(A1) 
d. Now()-A1 

Câu 132. Trong bảng tính MS Excel 
2010, hàm nào sau đây cho phép tính 

tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một 
điều kiện cho trước? 

a. SUMIF  
b. COUNTIF 
c. COUNT 
d. SUM 

Câu 133. Trong bảng tính MS Excel 
2010, công thức =Lower(“ht CNTT”) 
cho kết quả là giá trị nào sau đây?  

a. HT CNTT  
b. ht cntt 
c. Ht Cntt   
d. #NAME? 

Câu 134. Trong bảng tính MS Excel 
2010, công thức 
=Right(“VICTORY”,2) cho kết quả là 
giá trị nào sau đây? 

a. VI  
b. OR 
c. RY  
d. IC 

Câu 135. Trong bảng tính MS Excel 
2010, công thức =Mid(“m1234”,2,3) 
cho kết quả là giá trị nào sau đây? 

a. Số 123  
b. Số 12  
c. Chuỗi “123”  
d. Số 23 

Câu 136. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị số 10, tại ô 
B2 gõ công thức =PRODUCT(A2,5) 
cho kết quả là giá trị nào sau đây? 

a. #Value!  
b. 50   
c. 10  
d. 2 

Câu 137. Khi nhập dữ liệu vào bảng 
tính Excel 2010 thì định dạng mặc 
định của kiểu dữ liệu nào sau đây sai? 

a. Dữ liệu kiểu số mặc định sẽ căn lề trái 
b. Dữ liệu kiểu ký tự mặc định sẽ căn lề trái 
c. Dữ liệu kiểu thời gian mặc định sẽ căn lề 

phải 
d. Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc định sẽ căn 

lề phải 



 

Câu 138. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị số không 
(0), tại ô B2 gõ công thức =5/A2 cho 
kết quả là giá trị nào sau đây? 

a. 0  
b. 5  
c. #Value! 
d. #DIV/0! 

Câu 139. Trong các dạng địa chỉ 
sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt 
đối? 

a. B$1:D$10  
b. $B1:$B10 
c. B$1$:D$10$  
d. $B$1:$D$10 

Câu 140. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi 2016, 
tại ô B2 gõ công thức =Len(A2) cho 
kết quả: 

a. 2016  
b. 4  
c. #NAME?  
d. #DIV/0! 

Câu 141. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để ẩn một cột, ta thực hiện thao 
tác nào sau đây? 

a. Thẻ Home \ Format \ Hide & Unhide 
\ Hide Columns 

b. Thẻ Data \ Format \ Hide & Unhide \ Hide 
Columns 

c. Thẻ Fomulas \ Format \ Hide & Unhide 
\ Hide Columns 

d. Thẻ View \ Format \ Hide & Unhide \ Hide 
Columns 

Câu 142. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để thiết lập lặp lại dòng tiêu đề 
của bảng tính sang các trang tiếp 
theo, ta thực hiện thao tác nào sau 
đây?  

a. Thẻ Insert \ Page Setup \ Print Titles 
b. Thẻ Page Layout \ Page Setup \ Print 

Titles 
c. Thẻ File \ Page Setup \ Print Titles 
d. Thẻ Home \ Page Setup \ Print Titles 

Câu 143. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để thay đổi kiểu trang in 
ngang hoặc dọc, ta thực hiện thao tác 
nào sau đây? 

a. Thẻ Page Layout \ Orientation 
\ Portrait/Landscape 

b. Thẻ File \ Page Setup 
\ Portrait/Landscape 

c. Thẻ Data \ Page Setup 
\ Portrait/Landscape 

d. Thẻ Home \ Orientation 
\ Portrait/Landscape 

Câu 144. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để giữ cố định hàng hoặc cột 
trong vùng làm việc, ta đánh dấu chọn 
hàng hoặc cột cần cố định và chọn tùy 
chọn nào sau đây? 

a. Thẻ Review \ Freeze Panes 
b. Thẻ View \ Freeze Panes 
c. Thẻ Page Layout \ Freeze Panes 
d. Thẻ Home \ Freeze Panes 

Câu 145. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để giữ cố định hàng đầu tiên 
trong bảng tính, tùy chọn nào sau đây 
sẽ thực hiện được việc trên? 

a. Thẻ Review \ Freeze Panes 
b. Thẻ View \ Freeze Top Row 
c. Thẻ View \ Freeze First Column 
d. Thẻ Home \ Freeze Panes 

Câu 146. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị TINHOC, tại 
ô B2 gõ công thức =VALUE(A2). Kết 
quả của công  thức trên là gì? 

a. tinhoc  
b. TINHOC 
c. 6  
d. #VALUE! 

Câu 147. Trong bảng tính MS Excel 
2010, điều kiện trong hàm IF được 
phát biểu dưới dạng một phép so 
sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì 
sử dụng ký hiệu nào sau đây? 

a. # 
b. <>  
c. >< 
d. & 

Câu 148. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin 
hoc”, ô B2 có giá trị số 2016, tại ô C2 
gõ công thức =A2+B2 cho kết quả là 
giá trị nào sau đây? 

a. Tin hoc  
b. Tin hoc2016 



 

c. #NAME? 
d. #VALUE!  

Câu 149. Trong bảng tính MS Excel 
2010, để chèn thêm 1 sheet mới ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Home \ Insert \ Insert Sheet 
b. Home \ Format \ Sheet 
c. Insert \ Insert Sheet 
d. Page Layout \ Insert Sheet 

Câu 150. Trong bảng tính MS Excel 
2010, tại ô A2 gõ vào công thức 
=LEN(MAX(30,10,65,5)) cho kết quả 
là giá trị nào sau đây? 

a. 2 
b. 4 
c. 65 
d. 110 

Câu 151. Trong bảng tính MS Excel 
2010, công thức =Upper(“TT TTTH”) 
cho kết quả giá trị nào sau đây? 

a. TT TTTH 
b. tt ttth 
c. TT 
d. TTTH 

Câu 152. Trong bảng tính MS Excel 
2010, kết quả của công thức = 
INT(5678.123) là giá trị nào sau đây? 

a. 5680 
b. 5678  
c. 5678.123 
d. 6000.00 

Câu 153. Trong MS Excel 2010, giả 
sử tại ô B5 có công thức = 
A1+$B$2+C$3. Sau khi sao chép công 
thức đó từ ô B5 đến ô D8 sẽ có công 
thức 

a. =C1 + $B$2 + E$3 
b. = C4 + $B$2 + E$3 
c. = A4 + $B$2 + C$3 
d. Báo lỗi 

Câu 154. Trong MS Excel 2010, 
công thức = IF(5 >= 5, "Không được 
tuyển dụng") sẽ trả về giá trị nào sau 
đây? 

a. Không được tuyển dụng 
b. Công thức sai vì trong Excel không có 

phép toán => 

c. Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm 
IF 

d. Công thức báo lỗi vì thiếu đối số 

Câu 155. Trong MS Excel 2010, để 
ghép 2 xâu ký tự "LAM THANH" và 
"VINH" thành xâu ký tự mới là "LAM 
THANH VINH", ta sử dụng công thức 
nào sau đây? 

a. = “LAM THANH” + “VINH” 
b. = “LAM THANH” & “ ” & “VINH” 
c. = “LAM THANH” AND “VINH” 
d. = “LAM THANH” + “ ” + “VINH” 

Câu 156. Trong bảng tính MS Excel 
2010, công thức =Mod(26,7) cho kết 
quả là giá trị nào sau đây?  

a. 5  
b. 6  
c. 4 
d. 3 

Câu 157. Trong MS Excel 2010, 
công thức = ROUND(7475.47, -2) sẽ 
trả về kết quả là giá trị nào sau đây? 

a. 7500 
b. 7480 
c. 7475 
d. 7475,5 

Câu 158. Trong MS Excel 2010, 
công thức = LEN(THI TUYEN VIEN 
CHUC) sẽ trả về giá trị nào sau đây? 

a. 19 
b. thi tuyen cong chuc 
c. #NAME? 
d. #VALUE! 

Câu 159. Tập tin MS Excel 2010 có 
phần mở rộng mặc định là gì? 

a. .DOCX 
b. .XLSX 
c. .JPEG 
d. .BMP 

Câu 160. Trong Excel 2010, giả sử ô 
A5 = 20/07/2016, hàm DAY(A5) sẽ 
trả về giá trị nào sau đây? 

a. 2016 
b. 07 
c. 20 
d. #N/A 



 

Câu 161. Hàm MONTH("09-Jan-
2016") cho kết quả là giá trị nào sau 
đây? 

a. 1 
b. 09 
c. 10 
d. 2016 

Câu 162. Hàm YEAR("19-03-
2016") cho kết quả là giá trị nào sau 
đây? 

a. 2016 
b. 19 
c. 03 
d. Tất cả đều sai  

Câu 163. Trong Excel hàm TODAY() 
có chức năng nào sau đây? 

a. Trả về số ngày trong tháng của biến ngày 
tháng date 

b. Trả về số năm của biến ngày tháng date 
c. Trả về số tháng trong năm của biến ngày 

tháng date  
d. Trả về số ngày tháng hiện tại của hệ 

thống 

Câu 164. Hàm LEFT("Microsoft 
Windows 7", 9) cho kết quả là giá trị 
nào sau đây? 

a. Windows 7 
b. Microsoft Windows 
c. Windows 
d. Microsoft 

Câu 165. Trong bảng tính Excel 
2010, nếu trong một ô tính có các kí 
hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì? 

a. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus 
b. Công thức nhập sai và Excel thông báo 

lỗi 
c. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên 

không hiển thị hết chữ số 
d. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên 

không hiển thị hết chữ số 

Câu 166. Trong bảng tính Excel, tại 
ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô 
B2 gõ vào công thức = A2/567 thì 
nhận được kết quả là giá trị nào sau 
đây? 

a. 0  
b. 5  
c. #VALUE!  
d. #DIV/0! 

Câu 167. Trong MS Excel 2010, 

biểu tượng  tương ứng với hàm 
nào sau đây? 

a. COUNT 
b. RANK 
c. SUMIF 
d. SUM 

Câu 168. Trong bảng tính Excel 
2010, tại ô A2 gõ vào công thức 
=IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì 
kết quả nhận được tại ô A2 là giá trị 
nào sau đây? 

a. 200 
b. 100 
c. 300 
d. False 

Câu 169. Trong bảng tính Excel, tại 
ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Victory2". Nếu 
sử dụng chuột hiển thị nút hình dấu + 
(Fill hand) để sao chép dữ liệu đến các 
cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận 
được tại ô E2 là giá trị nào sau đây? 

a. 1Victory2  
b. 5Victory6 
c. 5Victory2 
d. 1Victory6 

Câu 170. Trong bảng tính Excel, 
giao của một hàng và một cột được 
gọi là gì? 

a. Dữ liệu 
b. Ô 
c. Trường 
d. Công thức 

Câu 171. Giả sử ngày hệ thống của 
máy tính là: 4/18/2016; Khi đó tại ô 
A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì 
nhận được kết quả là giá trị nào sau 
đây? 

a. 0 
b. #VALUE! 
c. #NAME? 
d. 4/17/2016 

Câu 172. Trong bảng tính Excel, để 
sửa dữ liệu trong một ô tính mà không 
cần nhập lại, ta thực hiện thao tác nào 
sau đây? 

a. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm 
phím F2 



 

b. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm 
phím F4 

c. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm 
phím F10 

d. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm 
phím F12 

Câu 173. Trong Excel 2010, khi viết 
sai tên hàm thì sẽ nhận được thông 
báo lỗi nào sau đây? 

a. #NAME? 
b. #VALUE! 
c. #N/A 
d. #DIV/0! 

Câu 174. Trong MS Excel 2010, 
hàm RANK có chức năng nào sau đây? 

a. Tính tổng các ô theo một điều kiện cho 
trước 

b. Đếm các ô có chứa dữ liệu kiểu số 
c. Xác định thứ bậc của một giá trị so với 

các giá trị khác trong danh sách 
d. Không có hàm này trong Excel 

Câu 175. Khi đang làm việc với MS 
Excel 2010, có thể di chuyển từ sheet 
này sang sheet khác bằng cách sử 
dụng phím hoặc tổ hợp phím nào sau 
đây? 

a. Page Up; Page Down 
b. Ctrl + Page Up; Ctrl + Page Down 
c. Alt + Page Up; Alt + Page Down 
d. Shift + Page Up; Shift + Page Down 

Câu 176. Trong MS Excel 2010, một 
ô chứa số 17, khi định dạng bằng 000 
trong khung type, thì kết quả sẽ hiển 
thị là giá trị nào sau đây? 

a. _17 
b. 17 
c. 017 
d. Tất cả đều sai 

Câu 177. Trong MS Excel 2010, giả 
sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các 
số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền 
công thức = SUM(A1:A3), khi đó tại ô 
A4 trả về giá trị nào sau đây? 

a. 234 
b. 235 
c. 236 
d. 705 

Câu 178. Trong MS Excel 2010, giả 
sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các 

số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền 
công thức = COUNTA(A1:A3) thì kết 
quả là gì? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

Câu 179. Trong MS Excel 2010, để 
xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn 
phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Ctrl + Shift + Enter 
b. Ctrl + Enter 
c. Shift + Enter 
d. Alt + Enter 

Câu 180. Trong bảng tính Excel 
2010, ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa 
“NGUYEN”. Để ổ D5 cho kết quả là 
“TRAN NGUYEN” (có 1 khoảng trắng ở 
giữa), ta thực hiện công thức nào sau 
đây? 

a. = A5 + “ ” + B5 
b. = A5 + B5 
c. = A5 &“ ”& B5 
d. = A5 & B5 

Câu 181. Để có được chuỗi “B” của 
chuỗi “ABC” ở tại địa chỉ ô B5. Ta dùng 
công thức nào sau đây trong MS Excel 
2010? 

a. =LEFT(RIGHT(B5,2),2) 
b. =RIGHT(LEFT(B5,2),2) 
c. =MID(B5,2,1) 
d. =MID(B5,1,2) 

Câu 182. Trong MS Excel 2010, 
công thức sau sẽ cho kết quả là giá trị 
nào sau đây? biết rằng các ô dữ liệu 
trong công thức đều lớn hơn 0 
 
=IF(SUM(B2:D2)>=AVERAGE(B2:D2
),1,0) 

a. 0 
b. 1 
c. 14 
d. 15 

Câu 183. Trong MS Excel 2010, các 
hàm AND, OR, NOT thuộc nhóm hàm 
nào sau đây? 

a. Hàm của kiểu dữ liệu kiểu số 
b. Hàm của kiểu dữ liệu kiểu Logic 



 

c. Hàm của kiểu dữ liệu ngày 
d. Tất cả đều sai 

Câu 184. Kết quả công thức 
=VALUE(MID("CD-02324-012",5,4)) 
là giá trị nào sau đây? 

a. Chuỗi 2324 
b. Chuỗi 02324 
c. Số 2324 
d. #VALUE! 

Câu 185. Trong các địa chỉ sau, địa 
chỉ nào hợp lệ: A$1(1), $A$B(2), 
$A$1(3), $1$A(4), $1A(5), $A1(6)? 

a. (2),(4),(5) 
b. (2),(3),(5),(6) 
c. (1),(3),(6) 
d. (1),(2),(3),(6) 

Câu 186. Trong MS Excel 2010, 
biểu tượng  có chức năng 
nào sau đây? 

a. Canh phải dữ liệu trong ô 
b. Trộn các ô và canh giữa 
c. Canh trái dữ liệu trong ô 
d. Canh giữa dữ liệu trong ô 

Câu 187. Trong MS Excel 2010, để 
sắp xếp dữ liệu cho bảng tính, ta thực 
hiện thao tác nào sau đây? 

a. Data \ Filter 
b. Data \ Data Validation 
c. Data \ Sort 
d. Data \ Consolidate 

Câu 188. Trong Microsoft Excel 
2010, để tự canh chỉnh chiều cao của 
dòng cho phù hợp với nội dung, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Home \ Format \ Row Height … 
b. Home \ Format \ AutoFit Row Height 
c. Home \ Format \ Column Width… 
d. Home \ Format \ AutoFit Column Width 

Câu 189. Một cửa hàng văn phòng 
phẩm, có bán các loại hàng hoá như: 
vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể 
sử dụng hàm nào sau đây trong MS 

Excel 2010 để giúp cửa hàng tính 
được tổng số tiền bán được của từng 
loại hàng hóa? 

a. SUMIF 
b. IFSUM 
c. SUM 
d. Một hàm khác 

Câu 190. Trong Microsoft Excel 
2010, để chèn thêm một sheet mới ta 
sử dụng tổ hợp phím nào sau đây? 

a. Alt + F11 
b. Shift + F11 
c. Ctrl + F12 
d. Alt + F12 

Câu 191. Hàm COUNTA trong 
Microsoft Excel có chức năng nào sau 
đây? 

a. A. Đêḿ số lượng các ô có chứa dữ liệu 
trong daỹ 

b. B. Đêḿ các ô có trị  là số 
c. C. Đêḿ các ô có dữ liệu trong daỹ thỏa 

điều kiện 
d. D. Đêḿ số ô trống trong daỹ 

Câu 192. Trong Microsoft Excel 
2010, hàm WEEKDAY có chức năng 
nào sau đây? 

a. Dựa vào ngày và trả về thứ trong tuần 
b. Trả về ngày hiện tại trên hệ thống máy 

tinh 
c. Trả về tháng hiện hành trên hệ thống 

máy tính 
d. Trả về năm hiện hành trên hệ thống máy 

tính 

Câu 193. Trong Microsoft Excel 
2010, sau khi nhập dữ liệu cho một ô, 
để chuyển con trỏ sang ô bên phải ô 
đang nhập liệu thì nhấn phím nào sau 
đây? 

a. Delete 
b. Enter 
c. Tab 
d. Esc 

  



 

Modul 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản 
Câu 194. Sau khi đã thiết kế xong 
bài trình diễn, cách làm nào sau đây 
không phải để trình chiếu ngay bài 
trình diễn đó? 

a. Chọn Slide Show \ Custom Show 
b. Chọn Slide Show \ From beginning 
c. Chọn biểu tượng Slide Show trên màn 

hình 
d. Nhấn phím F5 

Câu 195. Sau khi đã chọn một 
đoạn văn bản, cách nào sau đây 
không phải để làm mất đi đoạn văn 
bản đó? 

a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C 
b. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu 

tượng là cái kéo) trên thanh công cụ 
c. Nhấn phím Delete 
d. Chọn Home \ Cut 

Câu 196. Khi đang trình chiếu 
một bài trình diễn trong MS 
PowerPoint 2010, muốn dừng trình 
diễn ta ấn phím nào sau đây? 

a. Tab 
b. Esc 
c. Home 
d. End 

Câu 197. Trong MS PowerPoint 
2010 muốn mở một tập tin đã tồn 
tại trên đĩa, ta thực hiện thao tác 
nào sau đây? 

a. Chọn File \ Open  
b. Chọn File \ New 
c. Chọn File \ Save 
d. Chọn File \ Save As 

Câu 198. Khi thiết kế bài thuyết 
trình trong MS PowerPoint 2010, ta 
ấn tổ hợp phím Ctrl + M, hãy cho 
biết tổ hợp phím trên có chức năng 
gì? 

a. Chèn thêm một slide mới vào ngay 
trước slide hiện hành 

b. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau 
slide hiện hành 

c. Chèn thêm một slide mới vào ngay 
trước slide đầu tiên 

d. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau 
slide cuối cùng 

Câu 199. Để tạo một slide có nội 
dung và định dạng giống như slide 
đang chọn trong MS PowerPoint 
2010 mà không phải thiết kế lại, 
người sử dụng tính năng nào sau 
đây? 

a. Chọn Home \ New Slide \ Duplicate 
Selected Slide 

b. Chọn Insert \ New Slide \ Duplicate 
Selected Slide  

c. Chọn Insert \ Duplicate Slide 
d. Không thực hiện được 

Câu 200. Muốn xóa slide ra khỏi 
bài thuyết trình trong MS 
PowerPoint 2010, ta thực hiện thao 
tác nào sau đây? 

a. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và 
nhấn phím Delete 

b. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và 
nhấn phím Backspace 

c. R_Click chuột phải lên slide và chọn 
Delete 

d. Không thể xóa slide ra khỏi bài thuyết 
trình 

Câu 201. Để định màu nền cho 
slide trong MS PowerPoint 2010 ta 
thực hiện thao tác nào sau đây? 

a. Chọn thẻ View \ Background 
b. Chọn thẻ Design \ Background styles 
c. Chọn thẻ Insert \ Background 
d. Chọn thẻ Slide Show \ Background 

Câu 202. Để thực hiện việc chèn 
bảng biểu vào slide trong MS 
PowerPoint 2010 ta thực hiện thao 
tác nào sau đây? 

a. Chọn thẻ Insert \ Table 
b. Chọn thẻ Home \ Table  
c. Chọn thẻ Table \ Insert Table  
d. Chọn thẻ Design \ Table  

Câu 203. Thao tác chọn slide 
\ Animation trong MS PowerPoint 
2010 dùng để thực hiện chức năng 
nào sau đây? 

a. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng 
trong slide 

b. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các 
slide trong bài trình diễn 



 

c. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài 
trình diễn 

d. Định dạng cách bố trí các khối văn 
bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide 

Câu 204. Trong MS PowerPoint 
2010, sau khi đã chèn một bảng 
(table) vào slide, muốn chia một ô 
nào đó thành 2 ô ta thực hiện thao 
tác nào sau đây? 

a. R_Click vào ô đó và chọn Split Cells 
b. Chọn thẻ Table \ draw table 
c. Chọn khối các ô đó và chọn thẻ Layout 

\ Merge cells 
d. Các cách nêu trên đều đúng 

Câu 205. Nếu chọn 3 ô liên tiếp 
trên cùng một cột của bảng (table) 
trong MS PowerPoint 2010, đưa 
chuột vào vùng vừa chọn, thực hiện 
thao tác click chuột phải chọn 
Insert Rows below, thao tác trên có 
chức năng gì?  

a. Thêm vào bảng 3 ô 
b. Thêm vào bảng 3 dòng nằm phía dưới 

dòng đang chọn 
c. Thêm vào bảng 3 cột nằm phía trên 

côt đang chọn 
d. Thêm vào bảng 1 dòng nằm phía dưới 

dòng đang chọn 

Câu 206. Để chèn một tập tin ảnh 
có trong đĩa vào slide trong MS 
PowerPoint 2010, ta chọn thao tác 
nào sau đây? 

a. Picture 
b. Insert \ Picture 
c. Insert \ Clip Art 
d. Insert \ Photo Album 

Câu 207. Khi đang trình chiếu 
(Slide Show) một bài trình diễn 
trong MS PowerPoint 2010, muốn 
chuyển sang màn hình của một 
chương trình ứng dụng khác (đã mở 
trước) để minh họa mà không kết 
thúc việc trình chiếu, ta sử dụng tổ 
hợp phím nào sau đây? 

a. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Tab 
b. Ấn tổ hợp phím Shift + Tab 
c. Ấn tổ hợp phím Alt + Tab  
d. Ấn tổ hợp phím Esc + Tab  

Câu 208. Trong các phát biểu 
sau, phát biểu nào là sai? 

a. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một 
đối tượng nào đó ta không thể thay 
đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó 

b. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối 
văn bản ta có thể cho xuất hiện lần 
lượt từng từ trong khối văn bản khi 
trình chiếu 

c. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển 
trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình 
diễn 

d. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển 
trang cho tất cả các slide trong bài 
trình diễn 

Câu 209. Tổ hợp phím CTRL+N 
trong chương trình MS PowerPoint 
2010 có chức năng nào sau đây? 

a. Mở Presentation đã có 
b. Đóng 1 Presentation  
c. Tạo Presentation mới 
d. Chèn một slide mới vào trong bài 

thuyết trình 

Câu 210. Để định dạng màu nền 
cho tất cả các slide trong MS 
PowerPoint, sau khi chọn Design 
\ Background Styles \ Format 
Background… và chọn cách tô màu, 
sau đó ta chọn thao tác nào sau 
đây? 

a. Click vào nút lệnh Cancel  
b. Click vào nút lệnh Preview 
c. Click vào nút lệnh Apply  
d. Click vào nút lệnh Apply to All 

Câu 211. Sau khi đã thiết kế xong 
bài trình diễn trong MS PowerPoint 
2010, thao tác nào sau đây để trình 
chiếu toàn bộ bài trình diễn đó? 

a. Chọn Slide Show \ Custom Show 
b. Chọn Slide Show \ View Show 
c. Ấn tổ hợp phím Shift + F5 
d. Nhấn phím F5 

Câu 212. Trong MS PowerPoint 
2010, để chèn tiêu đề cuối trang 
(footer) cho slide, ta thực hiện thao 
tác nào sau đây? 

a. Chọn thẻ Insert \ Header&Footer 
b. Chọn thẻ Insert \  Object 
c. Chọn thẻ Insert \ SmartArt 
d. Chọn thẻ Insert \ Action 



 

Câu 213. Trong MS PowerPoint 
2010, để căn chỉnh văn bản nằm 
giữa dòng trong Textbox, ta chọn 
lệnh nào sau đây? 

a. Chọn thẻ Home \ Align Text \ Middle 
b. Chọn thẻ Home \ Align Text \ Center 
c. Chọn thẻ Home \ Center 
d. Chọn thẻ Design \ Center 

Câu 214. Trong MS PowerPoint 
2010, để định dạng kích thước cho 
slide, ta thực hiện thao tác nào sau 
đây? 

a. Chọn thẻ Insert \ Page Setup 
b. Chọn thẻ Design \  Page Setup 
c. Chọn thẻ Home \ Page Setup 
d. Chọn thẻ Transitions \ Page Setup 

Câu 215. Trong MS PowerPoint 
2010, tổ hợp phím Shift + F5 tương 
ứng với biểu tượng nào sau đây? 

a.  

b.   

c.  

d.   

Câu 216. Trong MS PowerPoint 
2010, để in các slide ra giấy ta thực 
hiện lệnh nào sau đây? 

a. Ấn tổ hợp phím Ctrl + P 
b. Ấn tổ hợp phím Alt + P 
c. Ấn tổ hợp phím Shift + P 
d. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P 

Câu 217. Trong MS PowerPoint 
2010, để thay đổi bố cục cho slide 
(layout) ta thực hiện lệnh nào sau 
đây? 

a. Home \ Reset 
b. Home \ Layout 
c. Home \ Section 
d. Không thể thay đổi bố cục cho slide 

Modul 6 Sử dụng Internet cơ bản
Câu 218. Trong các thuật ngữ 
dưới đây, thuật ngữ nào không phải 
là dịch vụ của Internet? 

a. WWW 
b. Mail 
c. FTP 
d. TCP/IP 

Câu 219. Khi thấy tên miền trong 
địa chỉ website có .edu thì website 
đó thường thuộc về tổ chức nào sau 
đây? 

a. Tổ chức chính phủ  
b. Tổ chức giáo dục 
c. Tổ chức cung cấp thông tin  
d. Thuộc về các tổ chức khác 

Câu 220. URL (Uniform Resource 
Locator) dùng để xác định cách 
thức liên hệ với các nguồn tài 
nguyên ở các máy trên mạng 
Internet. Vậy URL là gì? 

a. Giao thức làm việc 
b. Đường dẫn các tập tin  
c. Địa chỉ máy trên mạng 
d. Câu a và c đúng 

Câu 221. Để xây dựng các trang 
dữ liệu với các kiểu dữ liệu khác 
nhau, WWW sử dụng một ngôn ngữ 
có tên là gì? 

a. Java or JavaScrip 
b. HTML (HyperText Markup Language).  
c. SGML (Standard General Markup 

Language) 
d. APS 

Câu 222. Website là gì? 

a. Là gồm các tập tin được định dạng 
theo một ngôn ngữ siêu văn bản. 

b. Là gồm các tập tin được định dạng 
theo một ngôn ngữ riêng của hệ điều. 

c. Là các tập tin hình ành 
d. Tất cả các câu đều đúng. 

Câu 223. Internet Explorer là gì? 

a. Trình duyệt web 
b. Trình soạn thảo 
c. Web Server 
d. Web Client 

Câu 224. Để ngừng tải một trang 
web ta thực hiện thao tác nào sau 
đây? 



 

a. Click nút Stop trên thanh công cụ 
chuẩn 

b. Click nút Back trên thanh công cụ 
chuẩn 

c. Ấn phím F5 
d. Click nút Forward trên thanh công cụ 

chuẩn 

Câu 225. Muốn truy cập một 
trang web có địa chỉ: 
http://victory.tvu.edu.vn, ta mở 
một trình duyệt web và gõ địa chỉ 
trang web vào thanh công cụ nào 
sau đây? 

a. Thanh Menu 
b. Thanh Task bar 
c. Thanh Address 
d. Thanh công cụ 

Câu 226. Download có nghĩa là 
gì? 

a. Đang tải  
b. Không tải  
c. Trực tuyến  
d. Tải tập tin dữ liệu 

Câu 227. Công ty ABC cho phép 
người sử dụng sản phẩm, thảo luận 
về sản phẩm, công dụng, cách sử 
dụng…..trên website của mình, 
công ty đang sử dụng hình thức gì? 

a. Email 
b. Emercial 
c. Chat rooms 
d. Banner 

Câu 228. Phương tiện thanh toán 
điện tử được dùng phổ biến nhất 
hiện nay? 

a. Thẻ tín dụng 
b. Thẻ ghi nợ 
c. Thẻ thông minh 
d. Tiền điện tử 

Câu 229. Để soạn thư điện tử, ta 
sử dụng nút lệnh nào sau đây? 

a. Relpy 
b. Forward 
c. Compose 
d. Attachment 

Câu 230. Để chuyển tiếp thư cho 
người khác, ta sử dụng nút nào sau 
đây? 

a. Relpy 
b. Forward 
c. Relpy to All 
d. Attachment 

Câu 231. Để trả lời thư điện tử, ta 
sử dụng nút nào sau đây? 

a. Relpy 
b. Forward 
c. Compose 
d. Attachment 

Câu 232. Chọn phát biểu đúng 
khi nói về thư điện tử? 

a. Chi phí cao 
b. Một người chỉ có thể gửi thư cho một 

người 
c. Thời gian gởi thư chậm 
d. Có thể gởi kèm tập tin 

Câu 233. Để mở hợp thư điện tử 
đã tạo trong gmail, ta vào trang 
web nào sau đây để đăng nhập vào 
hộp thư? 

a. www.yahoo.com 
b. www.gmail.com 
c. www.mail.com 
d. www.email.com 

Câu 234. Trong khi soạn thảo 
Email để đính kèm thêm tập tin ta 
chọn nút lệnh nào sau đây? 

a. Send 
b. Copy 
c. Attachment 
d. File/save 

Câu 235. Để chuyển tiếp thư điện 
tử, ta sử dụng nút nào sau đây? 

a. Relpy 
b. Forward 
c. Relpy to All 
d. Attachment 

Câu 236. Theo bạn thư điện tử 
(Email) có những tiện ích nào? 

a. Tiện lợi, dễ sử dụng 
b. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian 
c. Bình thường 
d. Câu a và b đều đúng 

Câu 237. Google Translate là gì? 

a. Từ điển đa ngôn ngữ online 
b. Từ điểnViệt - Anh 



 

c. Từ điển Hoa – Việt 
d. Từ điển Nga – Việt 

Câu 238. Phần History trong 
mạng Internet dùng để thực hiện 
chức năng nào sau đây? 

a. Liệt kê các trang web đã dùng trong 
quá khứ.  

b. Liệt kê tên các trang web. 
c. Liệt kê các địa chỉ email đã dùng.  
d. Liệt kê số người đã sử dụng mạng 

Internet. 

Câu 239. Firewall (tường lửa) 
được xây dựng nhằm mục đích nào 
sau đây? 

a. Ngăn chặn việc download chương 
trình về máy tính 

b. Ngăn chặn việc upload chương trình 
lên serve 

c. Bảo vệ máy tính chống lại sự xâm 
nhập từ bên ngòai 

d. Câu a & b đúng 

Câu 240. Trong trình duyệt 
Internet Explorer, tùy chọn nào sau 
đây cho phép lưu giữ những link 
yêu thích mà không cần gõ lại địa 
chỉ? 

a. History 
b. Favorite 
c. Home  
d. Search 

Câu 241. Khi thấy tên miền trong 
địa chỉ website có .gov.vn thì 
website đó thường thuộc về tổ chức 
nào sau đây? 

a. Thuộc về các cơ quan, tổ chức nhà 
nước ở trung ương và địa phương  

b. Thuộc về các tổ chức, cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

c. Thuộc về tổ chức, cá nhân hoạt động 
thương mại  

d. Thuộc về các tổ chức hoạt động trong 
lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội 

Câu 242. Công ty XYZ bán nhiều 
loại sản phẩm thông qua website 
của mình, họ đang sử dụng mô hình 
kinh doanh nào? 

a. Marketing liên kết 
b. Đấu giá trực tuyến 
c. Bán lẻ trực tuyến 

d. Khách hàng tự định giá 

Câu 243. Bộ giao thức nào được 
sử dụng chủ yếu trên Internet? 

a. Token Ring 
b. Apple Talk 
c. TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) 
d. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Câu 244. Ngôn ngữ đánh dấu 
siêu văn bản được viết tắt bởi cụm 
từ nào sau đây? 

a. HTML 
b. WWW 
c. FTP 
d. HTTP 

Câu 245. Địa chỉ IP của một 
trang web được ánh xạ thành tên 
thông qua hệ thống nào sau đây? 

a. DNS 
b. TCP 
c. UDP 
d. WINS 

Câu 246. Để xem thư đã soạn 
nhưng chưa gửi, ta vào mục nào 
sau đây? 

a. Inbox 
b. Forward 
c. Drafts 
d. Important 

Câu 247. Nhà cung cấp dịch vụ 
đường truyền để kết nối với 
Internet, quản lý cổng (gateway) 
nối với quốc tế được gọi là gı?̀ 

a. ISP (Internet Service Provider) 
b. IAP (Internet Access Provider) 
c. DNS (Domain Name System) 
d. HTML (Hyper Text Markup Language) 

Câu 248. Nếu hộp thư của bạn có 
thư mang chủ đề “Mail 
undeliverable”, thì thư này thông 
báo cho bạn điều gì? 

a. Người nhận đã nhận được  
b. Thư chưa được gửi đi 
c. Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng 

không tới được người nhận 
d. Người nhận trả lời đã nhận được thư 

Câu 249. Khi sử dụng Webmail, 
thư điện tử được lưu trữ ở đâu? 



 

a. Máy tính cục bộ 
b. Máy tính cá nhân 
c. Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư 

điện tử 
d. Trong bộ nhớ đệm của máy tính 

Câu 250. Trang thông tin điện tử 
(Website) là gı?̀ 

a. Trang thông tin hoặc một tập hợp 
trang thông tin trên môi trường mạng 

phục vụ cho việc cung cấp, sử dụng 
thông tin 

b. Trang cung cấp, sử dụng thông tin 
phục vụ hoạt động thương mại điện tử 

c. Trang thông tin hoặc một tập hợp 
trang thông tin trên môi trường mạng 
phục vụ cho việc thương mại điện tử 

d. Trang cung cấp, trao đổi thông tin 
nhằm phục vụ hoạt động các hoạt 
động giao dịch mua bán hàng hóa, sản 
phẩm trên mạng 

 


