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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ CNTT  

(NĂM 2021-2022) 

Câu 1: Mô tả nào sau đây chính xác nhất về máy tính điện tử? 

A. Máy tính điện tử là thiết bị điện tử 

B. Là hệ thống các thiết bị điện tử có thể kết hợp với nhau trong một thể thống nhất và 

được điều khiển bởi phần mềm hệ thống 

C. Máy tính điện tử là thiết bị phần cứng của máy tính 

D. Máy tính điện tử vẫn hoạt động được mà không cần phần mềm 

Câu 2: Sắp xếp thứ tự tăng dần về kích thước của các thiết bị di động sau? 

A. Máy tính bảng – Máy tính xách tay – Điện thoại thông minh 

B. Máy tính xách tay – Điện thoại thông minh – Máy tính bảng 

C. Điện thoại thông minh – Máy tính bảng – Máy tính xách tay 

D. Máy tính bảng – Điện thoại thông minh – Máy tính xách tay 

Câu 3: Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit: 

A. 7 bit     B. 10 bit 

C. 12 bit     D. 8 bit 

Câu 4 : Đơn vị nào dưới đây không dùng để đo lượng thông tin? 

A. Nanobyte     B. Kilobyte 

C. Bit      D. Megabyte 

Câu 5: Khi bạn gửi một tin từ máy tính bạn đến máy tính của người khác, bộ điều 

giải đ ng vai tr  g   

A. Thiết bị đầu v  .    B. Bộ ngoại vi. 

C. Thiết bị đầu ra.    D. Bộ nội vi. 

 âu 6:  hức năng nào dưới đây không thuộc chức năng hệ điều hành  

A. Cung  ấ    ng    t    iế  v  t uy     th ng tin. 

 .     hứ  gi   tiế  gi   t  ng w   với hệ thống. 

C. Cung  ấ  t i nguy n  h   hư ng t  nh. 

D. Cung  ấ   ị h v  tiện í h hệ thống. 

Câu 7: Bộ mã ASCII mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 

A. 64      B. 256 

C. 240      D. 1000 
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Câu 8: Trong máy tính RAM (Random Access Memory) được định nghĩa là: 

A. Bộ nhớ     B. Bộ nhớ chỉ đọc  

C. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên  D. Khác 

 âu 9: Để bảo vệ dữ liệu an toàn trong máy tính, biện pháp bạn chọn là: 

A. Bảo vệ bằng m t khẩu 

B. Sao chép d  liệu ra nhiều vị trí trong máy tính 

C.  h y đ i biểu tượng lạ cho nh ng m   lưu t   d  liệu quan trọng 

D.  h y đ i tên, gây chú ý cho nh ng m   lưu t   d  liệu quan trọng 

Câu 10: 1MB (MegaByte) bằng bao nhiêu KB (KiloByte) 

A. 2
8
 KB     B. 10

2 
KB 

C. 1024 KB     D. 2048GB 

Câu 11: Hệ điều hành đa nhiệm trong máy tính P  được hiểu là: 

A. Tại cùng một thời điểm có thể có nhiều người sử d ng, nhiều  hư ng t  nh  ùng l   việc 

B. Tại cùng một thời điểm chỉ có một người sử d ng, nhiều  hư ng t  nh  ùng l   việc 

C. Tại cùng một thời điểm chỉ có nhiều người sử d ng, chỉ có một  hư ng t  nh l   việc 

D. Nhiều  hư ng t  nh  ùng l   việc. 

Câu 12: Để ngăn chặn người dùng trái phép đọc các nội dung tập tin quan trọng 

trong những máy tính dùng chung, bạn cần thực hiện: 

A. Mã hóa t p tin  

B. Hủy bỏ tất cả các quyền truy c p 

C. Đặt tên quan trọng để người dùng chung không truy c p vào 

D. Sao chép t   tin đến một vị t í  há  v  đ i tên t   tin đó 

Câu 13: Các phiên bản của hệ điều hành Windows đều 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: 

A. Plug and Play     B. Desktop  

C. Windows Explorer    D. Multimedia 

Câu 14: Thiết bị lưu trữ bên ngoài của máy vi tính phổ biến nhất hiện nay gồm: 

A. Đĩ  A, đĩ   , đĩ  C, đĩ  D 

 . Đĩ   ứng (H     is ), US , đĩ  quang (Compact disk) 

C. Đĩ   ềm, USB 

D. Đĩ  C, đĩ  D 
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Câu 15: Bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian mà máy tính tự chuyển sang chế độ 

ngủ bằng cách nào? 

A. Control Panel  Power Options  Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh 

các thiết l p mà bạn ư  thích. 

B. Control Panel   Folder Options  Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh 

các thiết l p mà bạn ư  thí h. 

C. Control Panel  System  Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh các 

thiết l p mà bạn ư  thí h. 

D. Control Panel  Options  Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh các 

thiết l p mà bạn ư  thí h. 

 âu 16: Thương mại điện tử 

A. Là sự mua bán sản phẩm hay dịch v  trên các hệ thống điện tử như Int  n t v   á  

mạng máy tính 

 . Giú    n người thực hiện toàn bộ hoặc một phần các giao dịch qua mạng một cách 

thu n tiện và nhanh chóng 

C. Cung cấp thông tin, dịch v  tốt  h  người sử d ng 

D. Phư ng án  há  

Câu 17: Phát biểu nào đúng nhất khi nói về sự khác biệt giữa phần mềm ứng dụng 

và hệ điều hành? 

A. Phần mềm ứng d ng cần nhiều không gi n lưu t   h n hệ điều hành 

B. Hệ điều hành cần phần mềm ứng d ng để thực hiện 

C. Phần mềm ứng d ng cần hệ điều h nh để thực hiện 

D. Khi thực hiện, hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ h n  hần mềm ứng d ng 

Câu 18: Thuật ngữ không phải Virus là: 

A. Worm      B. Rootkit   

C. False Positive     D.Trojan 

Câu 19: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? 

A. Secondary memory     B. Primary memory     

C. Receive memory      D. Random access memory 

Câu 20: Phần mềm máy tính (Software) không có khả năng là: 

A. Thực hiện tự động một việ  n   đó 

B. Cung cấ   á   hư ng tiện, dịch v , t  chức quản lí t i nguy n… 
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C. Thực hiện một công việ  như:  iệt virus, nghe nhạc, soạn văn  ản… 

D. Xá  định  hính xá  suy nghĩ, t nh  ảm củ    n người 

Câu 21: Phạm vi mạng nội bộ LAN được cài đặt: 

A. Được đặt trong phạ  vi tư ng đối nhỏ khoảng 100m (trong một toà nhà,  

trong một t ường học ...) 

 . Đượ    i đặt trong phạm vi một đ  thị hoặc trong một trung tâm kinh tế - xã hội 

 có bán kính khoảng 100km trở lại 

C. Phạm vi có thể vượt qua biên giới một quốc gia và th m chí cả l   địa 

D. Đượ    i đặt trong phạm vi có bán kính khoảng 1000km trở lại 

 âu 22: Máy tính P  (Personal  omputer) mà chúng ta đang sử dụng hiện nay 

thuộc phân loại máy tính nào sau đây: 

A. Micro computer     B. Mini computer 

C. Mainframe Computer    D. Super Computer 

 âu 23: Đĩa cứng trong máy tính là: 

A. Thiết bị lưu t   trong vì nó ở bên trong vỏ máy.   

B. Thiết bị nh p/xuất d  liệu   

C. Thiết bị chỉ đọc d  liệu  

D. Thiết bị lưu t   ngoài   

Câu 24: Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ thì nhấp chọn biểu tượng có tên? 

A. My Computer     B. My Documents 

C. My Network Places    D. My Network 

Câu 25: Hệ điều hành Windows 7 được lưu trữ ở đâu  

A. CPU      B. Bộ nhớ ngoài 

C. RAM      D. ROM 

 

Câu 26: Phần mềm diệt virus có những khả năng nào sau đây  

A. Phát hiện virus 

B. Phát hiện, đặt lịch quét và chọn phạm vi quét virus 

C. Đặt lịch quét virus 

D. Chọn phạm vi quét virus 
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Câu 27: Trong Hệ điều hành Windows, phát biểu nào dưới đây là đúng  

A.  hư   c chứ  thư   c gốc    

 .  hư   c chứa t p tin 

C.  hư   c không chứ  đượ  thư   c 

D. T p tin chứ  thư   c gốc 

 âu 28: Để soạn tiếng Việt, quy định bộ mã Unicode tương ứng với phông chữ: 

A. Times New Roman     B. .Vntime 

C. .VnPark       D. VNI-Book 

Câu 29: Máy tính có bị hư hỏng khi mất điện đột ngột thường xuyên hay không? 

A. Không, máy tính vẫn hoạt động   nh thường 

B. Có thể, gây hại   cứng và các linh kiện khác trong máy tính 

C. Kh ng đáng  ể, máy vẫn hoạt động   nh thường ng y s u đó 

D. Có, gây hại đến   n người 

 âu 30: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua 

A.  ộ nhớ t  ng.      .  hiết  ị v  . 

C. Hệ điều hành.     D. Đĩ   ứng. 

Câu 31: Trong hệ điều hành Windows, khi x a đối tượng (tập tin, thư mục) bằng 

phím Delete thì? 

A. Đối tượng sẽ được di chuyển vào thùng rác 

 . Đối tượng được di chuyển vào thùng rác hoặc bị xóa luôn là do thiết l p của thuộc 

tính của thùng rác 

C. Xóa mà không di chuyển vào thùng rác 

D. Tùy thuộc vào quá trình lựa chọn s u đó 

 

Câu 32: Trong Hệ điều hành Windows, nhóm lệnh làm việc của các chương tr nh 

ứng dụng nằm trên thanh nào? 

A. Thanh công c  (Toolbar)    B. Thanh menu (Menu bar)  

C.  h nh địa chỉ (Address Bar)    D. Thanh trạng thái (Status bar) 

 âu 33: Trong Windows, để thiết đặt lại cách cài đặt (thông số) của hệ thống, ta 

chọn các chương tr nh trong: 

A. Control Windows     B. Control Panel    

C. Control System      D. Control Desktop 
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Câu 34: Trong Windows, cửa sổ nào cho phép hiển thị các máy tính trong mạng cục bộ?  

A. Computer       B. Internet Explorer 

C. Network       D. Mozilla Firefox 

 âu 35: Để chọn tất cả các đối tượng, tập tin và thư mục ta dùng phím tắt 

A. Ctrl + C       B. Ctrl + X 

C. Ctrl + A       D. Ctrl + Z 

Câu 36: Trong hệ điều hành Windows, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta: 

A. Bấm phím F2, gõ tên mới  h  thư   c và bấm phím Enter. 

B. Bấm t  hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới  h  thư   c và bấm phím Enter. 

C. Chọn Edit à Rename, gõ tên mới  h  thư   c và bấm phím Enter. 

D. Chọn Edit à Move to Folder, gõ tên mới  h  thư   c và bấm phím Enter. 

Câu 37: Trong Hệ điều hành Windows, để sao chép một thư mục/tập tin sang USB 

có tên là Flash USB Driver H: ta bấm chuột phải lên thư mục/tập tin và chọn: 

A. Copy -> Flash USB Driver H:   B. Send to -> Flash USB Driver H: 

C. Cut -> Flash USB Driver H:   D. Paste -> Flash USB Driver H: 

Câu 38: Trong Windows, muốn tìm kiếm tập tin hay chương tr nh ứng dụng đã cài 

đặt, ta thực hiện: 

A. File  Search B. Start  Nh p vào ô Search programs and Files 

C. Windows  Search D. Review  Nh p vào ô tìm kím 

 âu 39: Trong Hệ điều hành Windows, để t m trợ giúp ta sử dụng phím nào  

A. F3        B. F5    

C. F1        D. F2 

Câu 40: Trong Windows, để thay đổi dấu “.” thành dấu “,” phân cách phần thập 

phân, sử dụng chức năng nào trong  ontrol Panel  

A. System       B. Region and Language 

C. Display       D. Administrative Tools 

Câu 41: Trong Hệ điều hành Windows 7, để tìm một tập tin trong tất cả các ổ 

đĩa ta chọn: 

A. Start, nh p từ khóa vào ô Search programs and files, bấm chuột vào See more results 

B. Start, Find, File or Folders   

C. File, Search 

D. Windows không hỗ trợ chứ  năng n y 
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 âu 42: Trong Windows 7, cách nào sau đây được sử dụng để thay đổi độ phân 

giải màn hình? 

A. Bấm chuột phải trên màn hình Desktop  Resolution 

B. Bấm chuột phải trên màn hình Desktop  Display Resolution 

C. Bấm chuột phải trên màn hình Desktop  Screen Resolution 

D. Bấm chuột phải trên màn hình Desktop  Desktop Resolution 

Câu 43: Phần mềm nào sau đây không c  chức năng chuyển font chữ khác từ bảng 

mã VNI sang unicode? 

A. Vietkey      B. Microsoft word 

C. UniKey      D. UConvert 

Câu 44: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: 

A. H i thư   c cùng tên phải ở t  ng h i thư   c mẹ khác nhau 

B.  hư   c có thể chứa t p tin cùng tên với thư     đó 

C. H i thư   c cùng tên có thể cùng ở  hung t  ng 1 thư   c mẹ 

D. Trong cùng một thư   c có thể lưu t   hai t p tin cùng phần t n nhưng  ó  hần mở 

rộng khác nhau 

Câu 45: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện 

A. File  Printer and Faxes, rồi chọn m c Add a printer 

B. Window  Printer and Faxes, rồi chọn m c Add a printer 

C. Start Printer and Faxes, rồi chọn m c Add a printer 

D. Tools  Printer and Faxes, rồi chọn m c Add a printer 

Câu 46: Thành phần nào cho phép thiết lập môi trường làm việc trên Windows?  

A. Display      B. Screen Saver 

C. Control Panel     D. Help and Support 

 âu 47:  ách thay đổi vị trí nút chuột trái – phải 

A. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Pointers tích vào ô Switch primary and 

secondary buttons, Ok 

B. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Buttons tích vào Turn on BấmLock 

C. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Buttons tích vào ô Switch primary and 

secondary buttons, Ok 

D. Phư ng án  há  
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Câu 48: Trong hệ điều hành Windows, để phục hồi lại đối tượng trong  ecycle  in 

(thùng rác) ta kích phải chuột tại Recycle Bin và chọn lệnh: 

A. Delete.       B. Redo. 

C. Restore.       D. Undo Delete. 

Câu 49: Trong MS Word 2007, sử dụng tổ hợp phím nào để di chuyển nhanh đến 

một trang văn bản?  

A. Ctrl + Home      B. Home 

C. Ctrl + G       D. Ctrl + N 

Câu 50: Trong MS Word 2007, sử dụng phím nào để tách một đoạn văn bản thành 

nhiều đoạn văn bản? 

A. Tab      B. Home 

C. Enter      D. Delete 

Câu 51: Phần mềm nào soạn thảo văn bản được dùng phổ biến nhất: 

A. MS Word      B. MS Excel 

C. MS PowerPoint     D. MS Access 

 âu 52: Trong MS Word, để chèn kí hiệu đặc biệt trong văn bản, tại mục Insert 

chọn: 

A. Hyperlink      B. Page Number    

C. Symbol      D. Number 

Câu 53: Trong MS Word, tại hộp thoại Page Setup để thiết lập cỡ giấy in tại: 

A. Paper size      B. Landscape  

C. Left      D. Right 

Câu 54: Trong MS Word, thành phần cơ sở trong văn bản là các 

A. Dòng.      B. Kí tự. 

C. Từ.       D. Trang. 

Câu 55: Trong MS Word, muốn định dạng khoảng cách giữa các d ng, đoạn ta 

chọn vào thẻ Home rồi chọn: 

A. Font...      B. Paragraph... 

C. Bullets and Numbering...   D. Borders and Shadding... 

 âu 56: Để định dạng theo vị trí con trỏ chuột, ta chọn vào thẻ Home rồi chọn  

A. Insert Painter     B. Styles Painter 

C. Format Painter      D. View Painter 
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Câu 57: Trong MS Word, cỡ chữ thường được sử dụng trong văn bản hành chính 

theo Nghị định là: 

A. 12 – 14      B. 10 – 12   

C. 15 – 16      D. 9 - 11 

 âu 58: Khi đang soạn thảo văn bản 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 59: Trong MS Word, muốn tr nh bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên 

các trang báo và tạp chí), ta thực hiện: 

A. Insert – Columns     B. View - Columns 

C. Page Layout – Columns    D. Home - Columns 

 âu 60 : Trong MS Word, thứ tự của các đơn vị xử lý văn bản là 

A. Kí tự, từ,   u,   ng, đ ạn, t  ng, t  ng   n h nh. 

 . Kí tự,   u, từ,   ng, đ ạn, t  ng, t  ng   n h nh. 

C. Kí tự, từ,   u, đ ạn,   ng, t  ng, t  ng   n h nh. 

D. Kí tự, từ,   u, đ ạn, t  ng,   ng, t  ng   n h nh. 

Câu 61: Mỗi tập tin MS Word 2007 được lưu lại sẽ c  đuôi (phần mở rộng) mặc định 

là gì? 

A. PDF       B. DOCX 

C. XLS      D. DOC 

Câu 62: Trong MS Word 2007, tổ hợp phím  trl + P dùng để? 

A. In văn  ản 

 . Đánh số t  ng văn  ản 

C. Dán  ột đ ạn văn  ản v    ột t   đ ng l   việ  

D. Hiển thị   n h nh ở  hế độ P g  L y ut 

 âu 63: Trong MS Word 2007, để định dạng số trang cho văn bản, thực hiện như 

thế nào? 

A. Home  Paragraph  Format Page Numbers 

B. Insert   Page Number  Format Page Numbers 

C. Page Layout  Page Setup  Format Page Numbers 

D. Insert  Page Break  Format Page Numbers 
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Câu 64: Trong MS Word 2007, muốn dùng chức năng t m kiếm và thay thế ta 

chọn lệnh nào sau đây: 

A. Edit/ Replace      B. Edit/ Find 

C. Edit/ Goto       D. Edit/ Clear 

 âu 65: Để chèn tiêu đề trang, ta thực hiện: 

A. Insert  Header and Footer     B. Tools  Header and Footer 

C. View  Header and Footer     D. Format  Header and Footer 

Câu 66: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để gộp nhiều ô thành 

một ô, ta thực hiện việc chọn các ô cần gộp, rồi chọn thao tác sau: 

A. Bấm chuột phải - Merge Cells    B. Bấm chuột phải - Split Cells 

C. Bấm chuột phải - Insert Cells    D. Bấm chuột phải - Copy 

Câu 67: Trong MS Word, lệnh cho phép thực hiện tạo chữ cái lớn đầu một đoạn 

văn bản là: 

A. Menu Insert, nhóm Text, chọn WordArt  

B. Menu Insert, Table 

C. Menu Insert, Text Box     

D. Menu Insert, nhóm Text, chọn Drop Cap 

Câu 68: Để mở một văn bản có sẵn ta thực hiện  

A. Chọn   đĩ  đ  lưu văn  ản, t   đến n i đ  lưu,  í h  huột  hải l n văn  ản đó. 

 . Mở  hần  ề  MS W   , Ct l   P, t   đến văn  ản đ  lưu. 

C. Mở đường  ẫn đến n i đ  lưu,  í h đú  l n văn  ản đó. 

D. Mở  hần  ề  MS W   , Ct l   E, t   đến văn  ản đ  lưu. 

Câu 69: Trong MS Word 2007, với một văn bản gồm 2 trang, để định dạng trang 

in 1 đứng, trang 2 in ngang, thực hiện như thế nào? 

A. Tách trang 1 và trang 2 thanh hai t p tin khác nhau 

 . Đặt con trỏ v   đầu trang 2, vào Page Layout   Page Settup   Margins  

Landscape Apply to  This Point forward  OK 

C. In t  ng đứng t ướ , s u đó x  y t  ng 2 nằm ngang và in tiếp 

D. Bấm chuột chọn Office Button  Print  Properties  Layout  Lanhscape  

OK 
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Câu 70: Trong MS Word 2007 trở đi, để thiết lập chế độ lưu tự động sau một 

khoảng thời gian nhất định. Ta vào Thẻ File – chọn Options. Sau đ , ta thực hiện 

tiếp thao tác nào sau đây  

A. General – chọn m c Save AutoRecovery information every 

B. Language – chọn m c Save AutoRecovery information every 

C. Advance – chọn m c Save AutoRecovery information every 

D. Save – chọn m c Save AutoRecovery information every                       

Câu 71: Trong MS Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn: 

A. File  Options  Proofing  AutoCorrect Options 

B. Tools  Auto Text   

C. Tools  Options  

D. Tools  Customize 

Câu 72: Trong hộp thoại Home  Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn, 

khoảng cách giữa các đoạn, các dòng còn dùng làm chức năng nào sau đây  

A. Định dạng cột      B. Canh chỉnh Tab  

C.  h y đ i Font ch      D.  h y đ i Tab 

 âu 73: Trong Microsoft Word, để có thể đánh được chỉ số dưới, ví dụ như H20 

(thành H2O), bạn cần 

A.   i đ n số 2, bấm t  hợp phím (Ctrl + =) 

B.   i đ n số 2, bấm t  hợp phím (Ctrl + Shift + =) 

C.   i đ n số 2, bấm t  hợp phím (Ctrl + Alt+ =) 

D.   i đ n số 2, bấm t  hợp phím (Alt +shift + =)  

 âu 74: Trong MS Word, để thực hiện ngắt trang văn bản ta bấm tổ hợp phím  

A. Ctrl + Enter.     B. Shift + Enter. 

C. Shift + Alt + Enter.    D. Ctrl+ Pagedown. 

 âu 75: Trong MS Word 2007, để tạo khoảng cách giữa các d ng trong văn bản là 

1.5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây  

A.  ấ   iểu tượng  t  n thẻ H    

 .  ấ  Ct l  5.  

C.  ấ   huột  hải l n đ ạn đ ng  họn,  họn 1,5 lin s 

D.  ại thẻ H   ,  ấ  nút  v   họn 1.5 
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Câu 76: Trong Word 2007 để thiết lập tham số trang in như đặt lề, khổ giấy trước 

hết ta chọn lệnh nào? 

A. Page Layout Page Setup     B. Home Page Setup 

C. Insert Page Setup     D. View Page Setup 

 âu 77: Trong MS Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, 

thực hiện như thế nào? 

A. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 

B. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 

C. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2 

D. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12 

Câu 78: Khi gõ công thức xong rồi nhấn Enter, máy hiện ra # EF! c  nghĩa là: 

A. Tham chiếu ô không hợp lệ    B. Giá trị tham chiếu không tồn tại 

C. Không tham chiếu đến được    D. T p hợp rỗng 

 

Câu 79: Trong bảng tính MS Excel, lệnh hủy kết quả vừa làm ta thực hiện tổ hợp 

phím  

A. Ctrl + M.       B. Alt + Z. 

C. Shift + A.       D. Ctrl + Z. 

 

Câu 80: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?  

A. D  liệu       B. Ô 

C.   ường       D. Công thức 

Câu 81: Kí tự nào dùng để nối chuỗi trong Exel?  

A. &        B. + 

C. !        D. # 

 âu 82: Trong MS Excel, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl - Alt-A      B. Shift -A 

C. Ctrl –A       D. Shift - Ctrl -A 

Câu 83: Trong Microsoft Excel, khi chiều dài của số lớn hơn chiều rộng của ô chứa 

nó, thì trong ô đ  sẽ hiển thị trong ô các kí tự nào sau đây  

A. * (dấu sao)      B. & (dấu kết nối) 

C. # (dấu thăng)      D. % (dấu phần t ă ) 
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 âu 84: Trong Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn: 

A. FileSave As       B. FileSave    

C. File New       D. EditReplace 

Câu 85: Trong MS Excel, ta nhập = ROUND(32.5,-1) thì kết quả là: 

A. 40        B. 31    

C. 30        D. Báo lỗi 

 âu 86: Trong MS Excel, để chèn hình ảnh vào bảng tính, thực hiện lệnh 

A. Insert  Chart    B. Page Layout  Picture 

C. Insert  Clip Art    D. Insert  Picture  chọn ảnh  Insert 

Câu 87: Trong MS-Excel, khi sử dụng hàm vào công thức tính toán, sau khi nhấn 

Enter, kết quả xuất hiện #NAME? nhằm thông báo gì? 

A. Sai tên hàm       B. Sai cú pháp 

C. Giá trị tìm không có trong bảng tìm   D. Sai d  liệu 

 âu 88: Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là 

hợp lý nhất: 

A. Biểu đồ cột đứng (Column)   B. Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter) 

C. Biểu đồ đường gấp khúc (Line)   D. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie) 

Câu 89: Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là: 

A. -7        B. 7 

C. 9        D. 1 

Câu 90: Trong Microsoft Excel, công thức = AND(5>4,6<9,2<=1) sẽ cho kết quả 

là ? 

A. False       B. True 

C. #NAME!       D. #VALUE! 

Câu 91: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức = 

LEFT (A2,3) thì nhận được kết quả? 

A. Tinhoc            B. 3 

C. HOC       D. TIN 

Câu 92: Trong Microsoft Excel, để chọn các ô liên tiếp nhau ta sử dụng các phím: 

A. Nhấn gi   hí  Shift v  nhấn  hí   ũi t n  . Nhấn gi   hí  Ct l v   hí   ũi t n 

C. Nhấn gi   hín Alt v   hí   ũi t n  D. Nhấn gi   hí  Es  v   hí   ũi t n 



Trang 28 

 

 

Câu 93: Trong bảng tính MS Excel, cách chọn (đánh dấu) nhiều ô không liền kề ở 

trang tính ta thực hiện  

A. Gi   hí  Atl v   họn.   . Gi   hí  Shift v   họn. 

C. Gi   hí  Ct l v   họn.  D. Kh ng  ần  ết hợ   hỉ  í h  họn   nh thường. 

Câu 94: Trong MS-Excel, để thêm nội dung phần đầu, phần chân của trang tính ta 

chọn lệnh? 

A. Insert  Header & Footer    B. Home  Header & Footer 

C. Insert  Header      D. Insert  Footer 

 âu 95: Để nối "Quản", "trị", "mạng" với nhau và có dấu cách ở giữa, ta dùng 

công thức: 

A. ="Quản"&"" ""&"trị" & "" "" & "mạng"  B. ="Quản "&"trị " & "mạng" 

C. ="Quản"&" "&"trị" & " " & "mạng"    D. =JOIN("Quản", "trị", 

"mạng") 

Câu 96: Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là 0, B2 là 7; tại C2 nhập công 

thức =B2/A2, kết quả hiển thị như thế nào? 

A. 0        B. 7 

C. #DIV/0!       D. #VALUE! 

Câu 97: Trong Microsoft Excel, tại ô A3 nhập chuỗi ký tự: Trung tâm GDTX Phú 

Yên, tại ô B3 nhập hàm nào dưới đây để có kết quả: “GDTX” 

A. =MID (A3,6,6)      B. =MID(A3,11,4) 

C. =MID (A3,11,7)      D. =MID (A3,9,6) 

 âu 98: Trong MS Excel, khi chưa định dạng kiểu ngày tháng, tại ô A2 ta nhập 

=DAY(“10-15-2016”) th  kết quả là: 

A. 15        B. 10   

C. 2016       D. #VALUE! 

Câu 99: Trong MS Excel, tổ hợp phím Shift + F3 có chức năng nào sau đây  

A. Mở hộp thoại trợ giúp     B. Mở hộp thoại để chèn Hàm 

C. Đ i d  liệu ch  hoa thành ch  thường  D. Đ i d  liệu ch  thường thành ch  

hoa 

Câu 100: Trong MS Excel, cho biết giá trị của công thức sau: = ROUND(936.76, 1) 

A. 936        B. 936.6 

C. 936.8       D. 904 
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Câu 101: Trong bảng tính MS Excel, giả sử A1, A2, A3, chứa lần lượt các số: 24, 

25, 36. Tại A4 ta điền công thức =  OUND (AVE AGE(A1:A3),-1) th  hiển thị kết 

quả là  

A. 28         B. 30  

C. 29        D. 31   

Câu 102: Trong MS-Excel, muốn thực hiện việc chèn biểu đồ vào bảng tính Excel 

ta chọn: 

A. Insert  Function  B. Insert  Picture 

C. Insert  Charts  D. Insert  Worksheet 

 âu 103: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:  

A. Phím 10       B. Phím ESC 

C. Phím Enter      D. Phím Delete 

 

Câu 104: Trong PowerPoint 2010, chế độ hiển thị nào cho phép soạn thảo văn 

bản? 

A. Slide Sorter      B. Note Page 

C. Normal       D. Reading View 

 

 âu 105: Trong MS PowerPoint, để định dạng kiểu chữ gạch dưới chân ta chọn 

nút lệnh? 

A. Italic       B. Underline  

C. Shadow        D. Bold  

 âu 106: Trong MS PowerPoint, để ghép nh m các đối tượng hình vẽ trong trang 

thuyết trình ta chọn? 

A. Group       B. Regroup   

C. Ungroup       D. Grouping 

Câu 107: Trong PowerPoint 2010, thao tác File +  lose dùng để làm gì? 

A. Lưu   i thuyết trình hiện có    B. Mở bài thuyết trình hiện có 

C. Đóng   i thuyết trình hiện có    D. Thoát khỏi Powerpoint 

Câu 108: Tại một Slide hiện hành ta bấm delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:  

A. Thêm Slide      B. Thêm Slide hiện thời  

C. X á Sli   đó       D. không thực hiện 
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Câu 109: Trong PowerPoint, thực hiện cách nào để ẩn Slide đang chọn? 

A. Format  Hide Slide     B. Slide Show  Hide Side 

C. Slide Show  Hide     D. Format  Hide 

Câu 110: Trong MS PowerPoint 2010 trở về sau, để định dạng màu nền Slide, thực 

hiện như thế nào? 

A. Insert  Background Styles  Format Background 

B. View  Background Styles  Format Background 

C. Home  Background Styles  Format Background 

D. Design  Background Styles  Format Background 

Câu 111: Từ MS PowerPoint 2007 trở đi, thanh ruy-băng (thẻ) không hiển thị, để 

hiển thị lại. Ta thực hiện lệnh nào sau đây  

A. Ctrl + F2       B. Ctrl + F3 

C. Ctrl + F1       D. Ctrl + F4 

 âu 112: Khi đang tr nh chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang 

màn hình của một chương tr nh ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà 

không kết thúc việc trình chiếu, ta phải  

A. Bấm t  hợp phím Alt + Tab    B. Bấm t  hợp phím Esc + Tab  

C. Bấm t  hợp phím Ctrl + Tab    D. Bấm t  hợp phím Shift + Tab  

 âu 113: Trong MS PowerPoint, để xem trước bài thuyết tr nh trước khi in ta 

dùng tổ hợp phím? 

A. Ctrl + F2       B. Shift + F2 

C. Alt + F2       D. Tab + F2 

Câu 114: Trong MS PowerPoint, cách chuyển trang (Transition) được hiểu là? 

A. Hiệu ứng chuyển tiếp gi a các trang thuyết trình 

B. Hiệu ứng động  h   á  đối tượng trong trang thuyết trình 

C. Hiệu ứng khi bắt đầu trình chiếu 

D. Hiệu ứng khi kết thúc trình chiếu 

 âu 115: Trong MS PowerPoint, âm thanh đưa vào bài tr nh diễn 

A. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động  h  đối tượng trong Slide 

B. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang gi a các Slide 

C. Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang 

D. Không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang  
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Câu 116: Từ MS PowerPoint 2007 trở đi, ta KHÔNG thể lưu một bài thuyết trình 

hiện hành ở một định dạng nào khác sau đây  

A. pptx       B. pdf 

C. xps        D. accdb 

Câu 117: Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải 

A. Chọn phần văn  ản cần sao chép, bấm Ctrl + C rồi đư    n t ỏ văn  ản đến vị trí cần 

sao chép, bấm Ctrl + V 

B. Chọn phần văn  ản cần sao chép, bấm Ctrl + V rồi đư    n t ỏ văn  ản đến vị trí cần 

sao chép, bấm Ctrl + C 

C. Chọn Text Box chứ  đ ạn văn  ản đó,  ấm Ctrl + C rồi đư    n t ỏ văn  ản đến vị 

trí cần sao chép, bấm Ctrl + V 

D. Chọn Text Box chứ  đ ạn văn  ản đó,  ấm Ctrl + V rồi đư    n t ỏ văn  ản đến vị 

trí cần sao chép, bấm Ctrl + C 

 âu 118: Trong phần mềm tr nh chiếu Power Point, khi đang tr nh chiếu ta kích 

chuột phải trên màn h nh chọn Go to Slide, thao tác này c  chức năng  

A. Muốn  huyển ng y đến Sli    há . 

 .  h át  hỏi  hế độ t  nh  hiếu. 

C. Li n  ết đến  ột  hần  ề   há . 

D. Mở hộ  th ại t ợ giú   ủ   hần  ề . 

 âu 119: Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây 

A. File -> Chọn Open -> Gõ tên t p tin vào phần File Name 

B. File -> Chọn Save as -> Gõ tên t p tin vào phần File Name 

C. File -> Chọn New as-> Gõ tên t p tin vào phần File Name 

D. File -> Chọn Save -> Gõ tên t p tin vào phần File Name 

Câu 120: Trong MS PowerPoint 2010, muốn chèn video vào trong trình chiếu ta 

vào Insert chọn: 

A. Video        B. Sound 

C. Equation        D. Symbol 

 âu 121: Trong MS PowerPoint 2010, để chỉnh sửa giao diện, bố cục của tất cả các 

trang Slide ta vào View và chọn: 

A. Handout Master       B. Note Master 

C. Slide Sorter       D. Slide Master 
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 âu 122: Sau khi đã chèn một bảng biểu vào Slide, muốn chia một ô nào đ  thành 

2 ô ta: 

A. Kích chuột phải v     đó v   họn Split Cells  

B. Chọn   đó  ồi chọn TableSplit Cells 

C. Chọn   đó v  nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công c  Tables and 

Borders 

D. Không thể chia cột  hi đ   hèn  ảng biểu vào Slide 

 âu 123: Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho 

phép người dùng liên kết đến: 

A. Chỉ các t p tin có sẵn trong các   đĩ   ủ   áy tính đ ng s ạn thảo 

B. Chỉ  á  Sli   đ   ó t  ng giá  án đ ng s ạn thảo 

C. Chỉ các trang Web có trên mạng 

D. Tất cả các t   tin,  á  Sli   đ   ó t  ng  áy v   á  t  ng W   

 

Câu 124: Chọn câu phát biểu nào không đúng trong các câu sau khi thiết kế giáo 

án điện tử bằng PowerPoint  

A. Không thể tạo chỉ số trên (ví d  số 2 trong X
2
) như t  ng MS-Word 

B. Có thể sao chép (copy/ paste) một đ ạn văn  ản từ t p tin Word sang   

C. Có thể  ùng W   A t để tạo ch  nghệ thu t trang trí cho giáo án 

D. Có thể chèn các biểu đồ v   giá  án điện tử 

Câu 125: Trong Microsoft Powperpoint, để nh m các đối tượng trong trang thuyết 

trình ta chọn các đối tượng cần nhóm rồi thực hiện: 

A.  ấ   huột  hải v    á  đối tượng đ   họn,  ồi  họn G  u Group 

 .  ấ   huột  hải v    á  đối tượng đ   họn,  ồi  họn GroupUngroup 

C.  ấ   huột  hải v    á  đối tượng đ   họn,  ồi  họn G  u Regroup 

D. Không thể nhó   á  đối tượng lại với nhau 

Câu 126: Trong Microsoft Powperpoint, định dạng trang in cho bài thuyết trình, 

ta thao tác với: 

A.  h nh thẻ Vi w,  họn nút lệnh Handout Master 

 .  h nh thẻ Vi w,  họn nút lệnh Sli   M st   

C.  h nh thẻ Vi w,  họn nút lệnh N t s M st   

D. Không thể in trong powerpoint 
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Câu 127: Internet Explorer là gì? 

A. Chuẩn kết nối mạng Internet    B. Trình duyệt web 

C. Chuẩn kết nối mạng c c bộ LAN   D. Bộ giao thức 

Câu 128: Trình duyệt Mozilla Firefox, để sao chép địa chỉ của một hình trong 

trang web. Ta bấm phải chuột vào h nh đ . Sau đ , ta chọn tiếp nào sau đây  

A. View Image      B. Copy Image Location 

C. Copy Image      D. Save Image As 

Câu 129: Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt Nam vào năm nào   

A. 1986       B. 1990 

C. 1997       D. 2000  

 

 

Câu 130: Thuật ngữ dùng để trao đổi thư tín qua mạng Internet là gì?  

A. Hệ thống điện tử (E-System)    B. Mạng điện tử (E-Network) 

C.  hư ng  ại điện tử (E-Commerce)   D.  hư điện tử (E-mail) 

Câu 131: Tên miền edu.vn được dùng cho: 

A. Cá  đ n vị, t  chức giáo d c      

B. Tất cả  á     qu n, t  chứ … 

C. Chính phủ,  á     qu n h nh  hính, t  chứ  nh  nước trên lãnh th  Việt Nam. 

D. Các t  chức phi chính phủ. 

 

 âu 132: Để đ ng cửa sổ trình duyệt hiện tại ta dùng tổ hợp phím nào? 

A. Alt+F4       B. Ctrl+F4 

C. Tab+F4       D. Shift+F4 

Câu 133: Phần mềm: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera 

là: 

A. Cá   hư ng t  nh ngh  nhạc    B. Cá   hư ng t  nh  iệt virút 

C. Các trình duyệt Web      D. Cá  t    h i 

 âu 134: Trên mạng Internet, quy định tên miền “.gov” dành cho các tổ chức: 

A. Y tế       B. Qu n đội    

C. Chính phủ       D. Giáo d c 
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Câu 135: Khi quên mật khẩu của ADSL  outer, làm cách nào để khôi phục mật 

khẩu mặc định nhanh nhất? 

A. Tra cứu trong cuốn hướng dẫn sử d ng của nhà cung cấp 

B. Cấ  điện cho ADSL Router và ấn gi  nút Reset trong một khoảng thời gian nhất định 

C. Dùng s ftw    để dò Username và Password 

D. Không thể khôi ph c m t khẩu mặ  định 

Câu 136: Cửa sổ bật ra (pop-up) là gì? 

A. Cửa s  quảng cáo 

B. Cửa s  được mở ra khi bấm vào liên kết trên trang web 

C. Cửa s  báo lỗi do trang web thông báo 

D. Cửa s  báo lỗi do hệ thống máy tính thông báo 

 âu 137:  hương tr nh dùng để xem các trang Web được gọi là? 

A. Trình duyệt Web      B. Bộ duyệt Web 

C. Chư ng t  nh x   W       D. Phần mềm xem Web 

Câu 138: Trình duyệt Mozilla Firefox, để lưu lại nội dung của một trang web 

thành một tập tin ký tự vào thư mục trong máy tính cá nhân. Ta vào Thẻ - File, 

trong mục File  Save Page As. Ta chọn mục nào sau đây    

A. Web Page, complete     B. Text File 

C. Web Page, HTML only     D. All Files 

Câu 139: Phát biểu sai về trang thông tin điện tử là: 

A. Một trình duyệt Web  

B. Một trang web là t p tin HTML hoặc XHTML có thể truy nh p dùng giao thức 

HTTP hoặc HTTPS 

C. Có thể được xây dựng bởi nhiều ngôn ng  l p trình 

D. Một hoặc nhiều t  ng w   thường nằm trên một tên miền hoặc tên miền ph  trên 

www 

Câu 140: Để bật/tắt chế độ xem toàn màn hình (Full Screen), ta bấm phím: 

A. F5        B. F6    

C. F11        D. F3 

Câu 141: Nút Forward () trên các trình duyệt Web dùng để? 

A. Đi đến cửa s  t ướ  đó      . Đi đến   n h nh t ướ  đó 

C. Quay lại t  ng W   t ướ  đó    D. Đi đến trang Web tiếp theo 
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Câu 142 : Trong tr nh duyệt web, khi di chuyển chuột đến nơi liên kết muốn hiển 

thị trang web này ở cửa sổ mới. Ta thực hiện  

A. Kí h  huột t ái v   đường li n  ết.    

 . Kí h  huột  hải  họn O  n link in new tab. 

C. Kh ng thự  hiện đượ   hứ  năng n y. 

D. Kí h  huột  hải  họn O  n lin  in n w win  w. 

 âu 143: Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến hiện nay là? 

A. Thẻ thông minh      B. Thẻ  ăn  ước 

C. Thẻ bán hàng      D. Thẻ tín d ng 

Câu 144: Khi sử dụng hộp thư điện tử trên Internet, nếu (máy A) gửi thư cho (máy 

 ) nhưng tại thời điểm đ  máy   không bật th  trường hợp nào là đúng  

A. Máy B sẽ không nh n đượ  thư  

B. Hệ thống sẽ báo lỗi 

C. Máy B vẫn nh n đượ  thư từ máy A khi b t máy tính 

D. Cần phải gọi điện  h  người sử d ng máy B b t máy tính 

Câu 145: Trình duyệt Mozilla Firefox, để thiết lập in nội dung của một trang web 

theo khổ giấy ngang. Ta chọn Thẻ File – Page Setup. Sau đ , ta chọn tiếp thao tác 

nào sau đây trong mục Orientation? 

A. Landscape       B. Portrait 

C. Vertical       D. Horizontal 

 âu 146: Hai người đã tạo được tài khoản thư điện tử trên cùng một máy chủ 

(gmail, hotmail…), phát biểu nào sau đây là sai: 

A. Hộ  thư  ủa cả h i đều nằm trên máy Mail Server 

B. Hai người này buộc phải lựa chọn h i t n đăng nh p khác nhau 

C. Người này có thể mở được hộ  thư  ủ  người  i  v  ngược lại nếu như 2 người biết 

t n đăng nh p và m t khẩu của nhau 

D. M t khẩu mở hộ  thư  ủ  h i người này phải khác nhau 

Câu 147: Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho:    

A. Hiệu quả truyền thông của mạng tăng lên 

B. Hiệu quả truyền thông của mạng kém đi 

C. Hiệu quả truyền thông của mạng không thay đ i 

D. Ph  thuộc vào các ứng d ng mạng mới tính được hiệu quả 
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Câu 148: Để cập nhật mới những nội dung trang web trong tr nh duyệt Web, bạn chọn: 

A. F5        B. F6    

C. F11        D. F3 

 âu 149: Khi soạn email, bảng mã nào mặc định? 

A. VNI Windows.      B. Unicode. 

C. TCVN3 (ABC).      D. VIRQ. 

 âu 150: Thương mại điện tử là gì, chọn phương án đúng nhất 

A. Thanh toán qua mạng Internet 

B. Buôn bán qua mạng Internet 

C. Kinh doanh qua mạng Internet 

D. Thực hiện các hoạt động thư ng  ại qua mạng Internet 

  



Trang 37 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THI T Ắ  NGHIỆM, THỰ  HIỆN  ÀI 

THI THỰ  HÀNH TRÊN MÁY TÍNH 

1. Thi trắc nghiệm 

- Thí sinh mở phần mềm thi trắc nghiệm trên màn hình Desktop. 

- Mỗi thí sinh có 01 tài khoản dự thi duy nhất: Số báo danh và m t khẩu để đăng 

nh p vào hệ thống phần mề , được ghi trong thẻ dự thi do Hội đồng thi cung cấp. Thẻ 

dự thi hợp lệ phải đượ  đóng  ấu giáp lai trên hình thẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ác bước làm bài thi trắc nghiệm như sau: 

 ước 1: Điền thông tin vào phiếu thực hành trước khi thi trắc nghiệm: 
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 ước 2: Đăng nhập 

- Khi có hiệu lệnh của Giám thị t  ng  h ng thi, thí sinh đăng nh p vào hệ thống 

bằng tài khoản củ    nh. Như h nh s u: 

 

 Gõ số báo danh (ví d : K0002) v     t n đăng nh p, m t khẩu của mình vào ô m t 

khẩu, bấm nút lệnh Đăng nhập 

 Nếu đăng nhập đúng sẽ xuất hiện màn h nh như sau: 
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Kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót phải thông báo cho Giám thị trong 

phòng thi.  

 

 ước 3: Chuẩn bị thi 

- Khi có hiệu lệnh của Giám thị, thí sinh bấm nút lệnh Thi lý thuyết để chuẩn bị 

làm bài. Lúc này màn hình sẽ như h nh s u: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ước 4: Làm bài thi 
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+ Thí sinh bấ  nút “ ắt đầu thi” để làm bài. 

+ Chọn số câu hỏi để làm bài. Chọn câu trả lời A, B, C, D 

+ Bấm nút lệnh “Kết thúc thi” để kết thúc thi trắc nghiệ ,  hư ng t  nh sẽ thông 

 á  điểm của thí sinh. 

+ Hệ thống sẽ thông báo kết quả làm bài trắc nghiệm của thí sinh. 

+ Bấm nút lệnh “Thực hành” để chuyển sang thi thực hành. 

 ước 4: Nhận đề thi thực hành 

+ Bấm nút lệnh “Nhận đề thực hành”  hư ng t  nh sẽ tạo một thư   c chứ  đề 

thi thự  h nh v   á  fil    i l   tư ng ứng với số báo danh của thí sinh trên màng hình 

Desktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bấ  nút “Mở thư mục bài làm” để bắt đầu làm bài thực hành. 

+ Bấm nút lệnh “Nạp bài thực hành” để nộp các bài thi thực hành về hệ thống 

máy chủ. Nếu hết thời gian thực hành, hệ thống tự động thu bài thực hành của thí sinh. 

+ Bài thi thực hành củ  thí sinh được Hội đồng thi mã hóa và chuyển cho Ban 

chấm thi thực chấm bài thi thực hành./. 

----------HẾT--------- 
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ĐÁP ÁN ÔN TẬP LÝ THUYẾT _ 150  ÂU (NĂM 2021-2022) 
 

Câu 

số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 

Câu 1 B Câu 31 B Câu 61 B Câu 91 D Câu 121 D 

Câu 2 C Câu 32 B Câu 62 A Câu 92 A Câu 122 A 

Câu 3 D Câu 33 B Câu 63 B Câu 93 C Câu 123 D 

Câu 4 A Câu 34 C Câu 64 A Câu 94 A Câu 124 A 

Câu 5 C Câu 35 C Câu 65 A Câu 95 C Câu 125 A 

Câu 6 B Câu 36 A Câu 66 A Câu 96 C Câu 126 A 

Câu 7 B Câu 37 B Câu 67 D Câu 97 B Câu 127 B 

Câu 8 C Câu 38 B Câu 68 C Câu 98 D Câu 128 B 

Câu 9 A Câu 39 C Câu 69 B Câu 99 B Câu 129 C 

Câu 10 C Câu 40 B Câu 70 D Câu 100 C Câu 130 D 

Câu 11 A Câu 41 A Câu 71 A Câu 101 B Câu 131 A 

Câu 12 A Câu 42 C Câu 72 B Câu 102 C Câu 132 A 

Câu 13 A Câu 43 B Câu 73 A Câu 103 B Câu 133 C 

Câu 14 B Câu 44 C Câu 74 A Câu 104 C Câu 134 C 

Câu 15 A Câu 45 C Câu 75 D Câu 105 B Câu 135 B 

Câu 16 A Câu 46 C Câu 76 A Câu 106 A Câu 136 A 

Câu 17 C Câu 47 C Câu 77 C Câu 107 C Câu 137 A 

Câu 18 C Câu 48 C Câu 78 C Câu 108 C Câu 138 B 

Câu 19 B Câu 49 C Câu 79 D Câu 109 B Câu 139 A 

Câu 20 D Câu 50 C Câu 80 B Câu 110 D Câu 140 C 

Câu 21 A Câu 51 A Câu 81 A Câu 111 C Câu 141 C 

Câu 22 A Câu 52 C Câu 82 C Câu 112 A Câu 142 D 
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Câu 

số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 
 âu số 

Đáp 

án 

Câu 23 D Câu 53 A Câu 83 C Câu 113 A Câu 143 D 

Câu 24 C Câu 54 B Câu 84 A Câu 114 A Câu 144 C 

Câu 25 B Câu 55 B Câu 85 C Câu 115 C Câu 145 A 

Câu 26 B Câu 56 C Câu 86 D Câu 116 D Câu 146 D 

Câu 27 B Câu 57 A Câu 87 A Câu 117 A Câu 147 B 

Câu 28 A Câu 58 A Câu 88 D Câu 118 A Câu 148 A 

Câu 29 B Câu 59 C Câu 89 C Câu 119 B Câu 149 B 

Câu 30 C Câu 60 A Câu 90 A Câu 120 A Câu 150 D 
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