
 
 

  

 Họ và tên ....................................................................... Số báo danh: ................................  

 

Câu 1: Microsoft Windows (0.5 điểm)   
Sinh viên tạo thư mục ở ổ D:\ có tên như sau: CS101_Ngày thi_ Giờ thi_ Phòng thi_ Mã số 

sinh viên (4 số cuối). Họ tên (viết hoa, không dấu). Lưu bài thi Word, Excel, Powerpoint vào 

thư mục trên. Sau khi kết thúc bài thi copy toàn bộ thư mục trên vào ổ Z:\ 

Ví dụ: CS101_05122019_07h30_501_1234_NGUYENVANHUNG 

Câu 2: Microsoft Word (4 điểm) 

Câu 2.1: Tạo văn bản sau: (2.0 điểm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2.2: Tạo văn bản sau: (2.0 điểm) 

 

 

hông chỉ anh văn thương mại 

mà tại các trang web 

www.cleverlearn.com bạn có 

thể học anh văn tổng quát và thi 

TOEIC. Chương trình học được biên 

soạn khá công phu, ngoài việc cung cấp 

kiến thức và từ vựng còn 

có việc rèn luyện kỹ năng 

nghe bằng các hộp thoại. 

Đặc biệt là đăng ký dễ 

dàng và miễn phí.

 

TRƯỜNG ĐH DL DUY TÂN 

KHOA: CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

Bộ Môn:CNTPM 

ĐỀ THI KIỂM TRA KTHP 

Môn: Tin Đại Cương 

Khối lớp: CS101AEIS 

Học kỳ: 1 – Năm học 2019 - 2020 

Thời gian làm bài: 75 phút 

 

Đề: 1 

K 

PHIẾU ĐẶT BÁO 

 Họ tên người đặt: ..................................................................................................  

 Địa chỉ nhận tạp chí: Số ............................. Đường: ..............................................  

 Quận (Huyện): ........................................... Tỉnh (TP): .........................................  

 Tôi muốn đặt mua Thế giới Vi Tính – PC World cho: 

 2 năm (24 số - 125000đ)  ................ Từ tháng: ...........................................  

 1 năm (12 số - 72000đ)  .................. Từ tháng: ...........................................  

http://www.cleverlearn.com/


 
 

Câu 3:Microsoft Excel (3.5 điểm) 

TÌNH HÌNH XUẤT HÀNG NÔNG SẢN QUÍ 1 – 2013 

 

Giải thích về Mã hàng:  

- 3 ký tự đầu tiên bên trái chỉ Mã hàng 

- Ký tự đầu tiên bên phải chỉ loại gạo (1: Loại 1; 2: Loại 2; 3: Loại 3) 

Bảng 2: BẢNG GIÁ GẠO 

Mã hàng Tên hàng 
Loại 

1 2 3 

GTD Gạo trắng dài 20 40 60 

GTH Gạo thơm 15 45 75 

GNH Gạo Nàng Hương 10 20 30 

GTT Gạo trắng tròn 30 40 50 

Yêu cầu: 

1. (0.5 điểm) Điền dữ liệu cho cột Tên hàng dựa vào Mã hàng và tra trong BẢNG GIÁ GẠO 

2. (1.0 điểm) Hãy tính Thành tiền = Số lượng * Đơn giá, với Đơn giá được cho ở Bảng 2 

3. (1.0 điểm) Tính Tiền giảm = Thành tiền * % Giảm (làm tròn đến chữ số hàng trăm), trong 

đó: %Giảm được cho như sau: 

- Gạo loại 1: giảm 3% 

- Gạo loại 2: giảm 5% 

- Gạo loại 3: giảm 7% 

4. (0.5 điểm) Tính Phải Trả = Thành tiền – Tiền giảm. Làm tròn đến chữ số hàng trăm 

5. (0.5 điểm)Tính Tổng cộng cho các cột Số lượng, Thành tiền, Tiền giảm và Phải trả. 

Câu 4:  Power point (2 điểm)  Trình bày một phiên trình diễn (Presentation) tối thiểu 3 slides 

trình bày về một chủ đề bất kỳ (chẳng hạn về thể thao, du lịch, ẩm thực, làm đẹp,  cá nhân ..vv) 

với yêu cầu như sau, lưu thành file trinhchieu.ppt 

Slide 1. Trình bày tên chủ đề, các nội dung chính (khoảng 2 nội dung) và tên sinh viên thực 

hiện 

Slide 2,3 . Trình bày chi tiết nội dung 1. Các Slides trình bày cần: Có sử dụng mẫu nền hoặc 

màu nền hài hòa. Đưa các đối tượng phong phú vào slide: Textbox, wordArt, Picture, Table 

…vv. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slides. Liên kết nội dung trong slide 1 với slide 2, 

slide 3 

 

(Đề thi không sử dụng tài liệu – Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 Trưởng Bộ môn Giảng viên ra đề  

 

Mã hàng Tên hàng Số lượng Thành tiền Tiền giảm Phải trả 

GTD-1  100    

GTH-2  245    

GNH-3  278    

GTT-2  189    

GNH-3  256    

GTD-2  289    

GTH-3  275    


