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 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TPHCM ÑEÀ THI CHÖÙNG CHÆ A TIN HOÏC QUOÁC GIA 
 TRUNG TAÂM NGOAÏI NGÖÕ – TIN HOÏC Ngaøy thi:     thaùng    naêm 2014 
   

 Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt 
 (Không ñược phép sử dụng tài liệu) 

Họ và tên thí sinh: ..........................................................  SBD: .....................  
 

ðề thi 1 
A. Phần lý thuyết trắc nghiệm (3 ñiểm) 

I. Phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu Chọn câu trả lời ñúng 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 

 

Câu Chọn câu trả lời ñúng 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 

Hướng dẫn trả lời trắc nghiệm: 
− Chọn câu ñúng bằng cách ñánh dấu     . Thí dụ: ñể chọn câu a ñúng thì a 

− Bỏ chọn câu ñã ñánh dấu      thì khoanh tròn. Thí dụ: ñể bỏ chọn câu a thì   a . 

− ðể chọn lại câu ñã bỏ chọn thì tô ñen. Thí dụ: ñể chọn lại câu a thì  a  . 

− Mỗi câu chỉ ñược chọn một câu trả lời. 
 

II. Câu hỏi trắc nghiệm: 
 
 

1. Muốn thay ñổi màn hình nền, bạn chọn ñối tượng nào trong Control Panel: 
A. Add/ New Hardware 
B. Display 

C. Regional Setting 
D. Add/ Remove Programs 

2. Trong cùng một thư mục mẹ, có thư mục A và thư mục B. Khi ñổi tên thư mục từ A thành B thì:
A. Máy tính ra thông báo tên ñã tồn tại và 

không cho phép thực hiện. 
B. Máy tính tự ñộng ñặt tên mới là B0001. 

C. Máy tính tự ñộng xoá thư mục B ñã có. 
D. Cả 3 phát biểu trên là sai 

3. Chọn câu ñúng trong các phát biệu sau: 
A. Các tập tin hoặc thư mục trong Recycle 

Bin không cho phép khôi phục.   
B.  Recycle Bin dùng chứa thư mục hay 

tập tin ñã bị xoá 

C. Không ñược phép làm rỗng Recycle Bin 
D. Tất cả các câu ñều ñúng 

4. Tổ hợp phím nào sau ñây có tác dụng copy file (sao chép tập tin) hoặc folder ñang ñược chọn 
A. CTRL+V 
B. CTRL+X 

C. CTRL+K 
D. CTRL+C 

5. Trong Cửa sổ Windows Exploer, muốn hiển thị phần chi tiết của tập tin, thư mục ta chọn 
A. View/Details 
B. Edit/Icons 

C. Tool/List 
D. File/Tiles 

6. Phát biểu nào dưới ñây là sai: 
A. Thư mục có thể chứa thư mục con và 

các tệp tin 
B. Có thể tạo biểu tượng lối tắt cho thư 

mục. 

a 
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C. Có thể xóa một thư mục trên ñĩa CD-R 
bằng cách chọn thư mục và nhấn nút 
Delete. 

D. Có thể biết ñược một tệp tin trên ñĩa CD 
bao nhiêu byte. 

7. Bạn ñã bật Vietkey hoặc Unikey ñể soạn thảo. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu telex và font chữ 
Unicode. Những font chữ nào sau ñây của Word có thể ñược sử dụng ñể hiển thị rõ tiếng Việt? 

A. .Vn Times, .Vn Arial, .Vn Courier 
B. .Vn Times, Times new roman, Arial 

C. .VNI times, , .Vn Avant, Verdana 
D. Tahoma, Arial, Times new Roman. 

8. Muốn xem trang in trước khi in ra máy in ta chọn: 
A. Menu File/Page Setup 
B. Menu File/Print Preview 

C. Menu File/Print 
D. Menu View/Print Layou 

9. Trong hệ ñiều hành Windows ta có thể mở: 
A. Duy nhất 1 cửa sổ làm việc 
B. Nhiều cửa sổ làm việc cùng một lúc 

C. Tối ña 4 cửa sổ 
D. Chỉ cho phép mở lần lượt từng cửa sổ 

10. Trong Windows ñể di chuyển giữa các cửa sổ ñang kích hoạt ta sử dụng tổ hợp phím 
A. Alt+Tab 
B. Alt+F2 

C. Ctrl+Tab 
D. Shift+Tab 

11. Phát biểu nào sau ñây là ñúng nhất: 
A. Hệ ñiều hành chỉ quản lý thư mục, không 

quản lý tệp tin. 
B. Tệp tin có thể chứa thư mục. 

C. Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp tin. 
D. Hệ ñiều hành chỉ quản lý thư mục gốc 

C:,D:,..không quản lý các thư mục con của C:,D:,.. 

12. ðể ñổi tên tập tin hay thư mục bạn click phải chuột: 
A. Copy 
B. Cut 

C. Rename  
D. Edit 

13. ðể ñóng cửa sổ trong Windows ta sử dụng tổ hợp phím: 
A. ALT+F4 
B. Ctrl+Tab 

C. Ctrl+ALT+Delete  
D. Ctrl+ESC  

14. Trong hệ ñiều hành Windows ñể tìm kiếm tập tin hay thư mục : 
A. File� Find 
B. Insert � Clip Art 

C. View � Details 
D. Chon Start � Search � For File or Foder 

15. Trong Windows XP Muốn hiệu chỉnh nhập ngày tháng năm, bạn chọn ñối tượng nào sau ñây : 
A. Windows Explorer 
B. Display trong Control Panel  

C. Mouse trong Control Panel 
D. Regional and Language Option trong Control Pane

16. Các tệp tin sau khi ñược chọn và xoá bằng tổ hợp phím Shift+Delete: 
  

A. Có thể ñược hồi phục khi mở Recycle Bin. 
B. Có thể ñược hồi phục khi mở My Computer. 

C. Không thể hồi phục chúng ñược nữa. 
D. Chỉ có tệp văn bản .DOC là có thể hồi phục. 

17. Chuỗi tìm kiếm nào dưới ñây là ñúng khi muốn tìm kiếm cả 3 tệp tin: "ngay251205.txt", "day112cp.doc" và   
"pay.xls" 

A. *ay* 
B. ?ay.* 

C. *ay.* 
D. ?ay? 

18. Khi ñang mở Windows Explorer, bạn muốn ñánh dấu chọn khối thư mục hay tập tin   : 
A. Edit � Select All 
B. Chọn ñầu khối giữ Shift chọn cuối danh 

sách 

C. Tổ hợp phím Ctrl + A 
D. Tất cả ñều ñúng 

19. ðể cài hoặc gỡ bỏ thuộc tính Read-only  chọn thư mục hay tập tin, bạn click nút phải chuột vào thư mục hay 
tập tin rồi chọn: 

A. Properties 
B. Read-only 

C. Hiden 
D. Câu a và c ñều ñúng 

20. ðối tượng nào thật sự chứa dữ liệu: 
A. File 
B. Folder 

C. Directory 
D. My computer 
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B. Phần thực hành (7 ñiểm) 
I. Soạn thảo bằng Microsoft Word (3.5ñ) 
- Thí sinh sử dụng Microsoft Word taïo taäp tin coù teân STT- HOTEN.DOC löu vaøo thö muïc 

goác oå D:\ coù noäi dung nhö sau: 
Hoï teân :       SBD: 

 

ác nguồn tin nội bộ của Bloomberg cho biết gã khổng lồ phần mềm sẽ giảm 70% giá 
bán của Windows 8.1. ðộng thái này sẽ giúp các mẫu PC và tablet chạy Windows 8.1 
có thể cạnh tranh tốt hơn với các mẫu Chromebook mới nổi của Google. 

heo Bloomberg, với 
các thiết bị có giá 
dưới 250 USD 

(khoảng 5,3 triệu ñồng), 
các nhà sản xuất sẽ chỉ phải 
trả 15 USD (khoảng 
320.000 ñồng) cho 
Microsoft, thấp bằng 1/3 
giá bản quyền thông 
thường của Windows 8 (50 
USD, tức khoảng 1,1 triệu 
ñồng). Mức hạ giá này sẽ 
ñược áp dụng trên tất cả 
các thiết bị di ñộng dưới 
250 USD. 

Các ñối thủ như 
Apple và Google ñã góp 
phần làm giảm doanh số 
của bộ phận Thiết bị và 
Nhượng quyền Người tiêu 
dùng của Microsoft, vốn 

ñảm trách 
nhiệm vụ 
phát hành 
Windows. 

Trong năm 
2013 vừa 

qua, thị trường PC chứng 
kiến mức sụt giảm tồi tệ 
nhất trong lịch sử. 

Bằng cách tạo ra 
ñộng lực cho các nhà sản 
xuất tạo ra các model giá rẻ 
hơn, Microsoft có thể sẽ gia 
tăng thị phần trong thị 
trường tablet có giá trị 80 
tỷ USD ñang tăng trưởng 
mạnh, ñồng thời cũng sẽ 
cạnh tranh tốt hơn với 
Chromebook, dòng laptop 
giá rẻ chạy hệ ñiều hành 
Chrome OS của Google. 

Sau khi lựa 
chọn Satya Nadella làm 
CEO mới vào ñầu tháng 
này, Microsoft sẽ sớm ñẩy 
mạnh việc phát triển và ra 
mắt các thiết bị mới. 
Microsoft cũng sẽ không 
yêu cầu các thiết bị giá rẻ 
phải tham gia ñánh giá cấu 
hình phần cứng nhằm 
chứng thực logo. Bên cạnh 
ñó, các thiết bị giá rẻ mới 
cũng không bắt buộc phải 
có màn hình cảm ứng. 

Tuy nhiên ñại diện của 
Microsoft lại từ chối bình 
luận về thông tin này ñối 
với Bloomberg. 

CEO mới của 
Microsoft, Satya Nadella 

 
�  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

BẢNG TÍNH LƯƠNG THÁNG 02/2014 
 

STT HỌ VÀ TÊN LCB Phụ cấp Thực lãnh 

1 Trần Văn  Cộng ,1,212.5 125 1,337.5 
2 Lê Thị  Hạnh. ,1,024.21 124 1,148.21 
3 Nguyễn Công Vinh. ,815.6 120 935.6 

Tổng cộng: 4,469.71 

C
T
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II.  Bảng tính Microsoft Excel (3.5 ñiểm) 
Thí sinh sử dụng Microsoft Excel tạo tập tin lưu với tên STT_HOTEN-

 SOMAY.XLS trong thư mục gốc của ổ ñĩa D có nội dung như sau: 
 

COÂNG TY COÅ PHAÀN HAÛI AÂU 

BAÙO CAÙO DOANH THU BAÙN HAØNG QUYÙ 1 - 2014 
MAÕ 

HAØNG 
NGAØY 

BAÙN 
TEÂN 

HAØNG 
SOÁ 

LÖÔÏNG 
TRÒ GIAÙ 

(USD) 
HUEÂ HOÀNG 

(USD) 
DOANH 

THU 
STV 16/01/14 ? 250 ? ? ? 
LTL 17/01/14 ? 500 ? ? ? 
SMG 23/01/14 ? 420 ? ? ? 
LTL 26/01/14 ? 160 ? ? ? 
SMG 13/02/14 ? 370 ? ? ? 
LTV 14/02/14 ? 240 ? ? ? 
SMG 15/03/14 ? 320 ? ? ? 
LTV 13/03/14 ? 90 ? ? ? 
STL 14/03/14 ? 380 ? ? ? 
LTL 15/03/14 ? 140 ? ? ? 

 

Baûng 1 
MAÕ HAØNG TV MG TL 

TEÂN HAØNG Ti Vi Máy giặt Tủ Lạnh 
Baûng 2 

MAÕ HAØNG  GIAÙ LEÛ GIAÙ SÆ 
TV 400 520 
MG 410 540 
TL 420 500 

  -   COÄT MAÕ HAØNG:  Cho bieát 2 kyù töï beân phaûi laø maõ haøng, 1 kyù töï beân traùi cho bieát giaù sæ, giaù leû. 

1- Töø Baûng 1, vieát coâng thöùc ñeå laáy TEÂN HAØNG cho Baûng Baùo caùo hoùa ñôn baùn haøng. 
2- Tính TRÒ GIAÙ = ÑÔN GIAÙ * SOÁ LÖÔÏNG, bieát ÑÔN GIAÙ ñöôïc doø ôû Baûng 2. 
3- Tính HUEÂ HOÀNG, bieát neáu MAÕ HAØNG laø “Maùy giaët” thì HUEÂ HOÀNG = 4%* TRÒ GIAÙ, 

ngöôïc laïi HUEÂ HOÀNG = 2%* TRÒ GIAÙ. 
4- Tính DOANH THU = TRÒ GIAÙ - HUEÂ HOÀNG. 
5- Tính baûng döôùi ñaây : 
 

TEÂN HAØNG Ti Vi Máy giặt Tủ Lạnh 
DOANH THU ? ? ? 

6- Veõ bieåu ñoà theå hieän söï so saùnh DOANH THU caùc maët haøng ñaõ baùn. 
7- Trích danh saùch maët haøng ” Tuû Laïnh” hoặc ” Ti Vi”  cuûa Baûng baùo caùo ra moät vuøng rieâng 

treân cuøng baûng tính. 

8-  Sắp xếp thứ tự theo tên hàng tăng dần và số lượng giảm dần của bảng tính. 
 

--- HẾT--- 


