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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1. Tin học là một ngành khoa học có sự phát triển nhanh và mạnh mẽ, nguyên nhân chính là do: 

 A. Tin học có một số đặc thù riêng. 

 B. Sự ra đời của máy tính điện tử. 

 C. Nhu cầu khai thác thông tin của xã hội. 

 D. Tin học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của xã hội. 

Câu 2. Tên gọi khác của bộ nhớ trong là? 

 A. bộ nhớ phụ B. đáp án khác C. bộ nhớ chính D. bộ nhớ ngoài 

Câu 3. Khi thiết kế thuật toán người ta thường quan tâm nhiều nhất đến tài nguyên nào? 

 A. thời gian thực hiện  B. các thiết bị ngoại vi  

 C. độ phức tập  D. số lượng ô nhớ 

Câu 4. Đây là thiết bị của? 

 

 A. bộ nhớ ngoài B. CPU C. bộ nhớ trong D. bộ nhớ chính 

Câu 5. Để biểu diễn số nguyên 127 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte? 

 A. 3 byte  B. 4 byte C. 2 byte  D. 1 byte  

Câu 6. Thông tin là gì? 

 A. Hình ảnh, âm thanh 

 B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó 

 C. Các văn bản và số liệu 

 D. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh 

Câu 7. Cho thuật toán sau: 

Bước 1: Nhập số nguyên dương N và dãy a1, a2,., an; 

Bước 2: D ← 0, i ← 1 

Bước 3: Nếu i > N thì thông báo D và kết thúc 

Bước 4: D ←  D + ai 

Bước 5: i ← i + 1 và quay lại bước 3 

Thuật toán trên thực hiện công việc nào sau đây 

 A. Tìm tổng các số dương của dãy B. Tìm tổng của dãy số đã cho 

 C. Tìm số lượng phần tử của dãy D. Tìm số lượng các số dương của dãy 
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Câu 8. Bộ phận nào sau đây không có khả năng lưu trữ dữ liệu 

 A. Máy chiếu  B. RAM  C. Đĩa mềm D. USB  

Câu 9. Chọn phát biểu đúng nhất 

 A. Hệ thập phân sử dụng tập kí hiệu gồm 10 chữ số từ 1 đến 10 

 B. Hệ hexa sử dụng các kí hiệu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

 C. Hệ nhị phân sử dụng 2 chữ số là 1 và 2 

 D. Hệ thập phân sử dụng tập kí hiệu gồm 10 chữ số từ 0 đến 9. 

Câu 10. Tính xác định của thuật toán là: 

 A. Sau khi thuật toán kết thúc ta phải nhận được Output cần tìm 

 B. Sau khi thực hiện một thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc, hoặc là có đúng một thao tác để thực 

hiện tiếp theo 

 C. Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác 

 D. Thuật toán có thể thực hiện vô hạn lần các thao tác để cho ra Output cần tìm 

Câu 11. Tin học là 

 A. Học sử dụng máy tinh B. Thay thế hoàn toàn cho con người 

 C. Chế tạo máy tính D. Ngành khoa học 

Câu 12. Thiết bị nào sau đây vẫn có khả năng chứa dữ liệu khi tắt nguồn hoặc khi mất điện? 

 A. RAM  B. Bàn phím  C. USB  D. Máy in  

Câu 13. Hãy xác định Output của bài toán: Cho số nguyên dương N và dãy số nguyên A1, A2,…,AN. Cho biết 

có bao nhiêu số hạng trong dãy là số chẵn? 

 A. Số lượng các số chẵn của dãy số B. Các số chẵn của dãy số đó 

 C. Dãy số nguyên A1, A2,…,AN D. Số nguyên dương N 

Câu 14. Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học? 

 A. Ngành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử 

 B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin 

 C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử 

 D. Lập chương trình cho máy tính 

Câu 15. Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì 

có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A? 

 A. 8129  B. 8192  C. 8000  D. 8291 

Câu 16. Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lí, máy tính sử dụng thiết bị nào 
sau? 

 A. ROM B. Ổ cứng C. RAM D. Đĩa CD 

Câu 17. Trong sơ đồ khối, hình thoi dùng để thể hiện 

 A. các phép tính toán  

 B. qui định trình tự thực hiện các thao tác 

 C. thao tác so sánh  

 D. thao tác nhập, xuất dữ liệu 

Câu 18. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu nào dưới đây? 

 A. Xác định bài toán là xác định thuật toán để giải bài toán đó. 

 B. Thuật toán chỉ được biểu diễn bằng liệt kê các bước. 

 C. Sơ đồ khối là một hình thức biểu diễn, mô tả thuật toán. 

 D. Xác định bài toán là xác định Input, Output của bài toán đó. 

Câu 19. 1111002 được biểu diễn trong hệ thập phân là 

 A. 111846410 B. 11110010  C. 12010  D. 6010 
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Câu 20. Chọn phát biểu sai trong các câu sau 

 A. Moderm là một thiết bị vào và là thiết bị ra.  

 B. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài. 

 C. Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được 

xử lí. 

 D. Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ hỗ trợ cho bộ nhớ trong. 

Câu 21. Cho dãy thao tác dưới đây. Hãy lựa chọn phương án đúng thứ tự các thao tác để nhận được thuật 

toán tính bình phương của số nguyên a. 

1. P←0 

2. P←a*a 

3. Nhập a 

4. Thông báo giá trị P và kết thúc 

 A. 1→ 4 → 3 → 2 B. 3→ 1→ 2 → 4 C. 2→ 3 → 4 → 1 D. 4 → 3 → 2 →1  

Câu 22. Thuật toán cần có các tính chất nào dưới đây: 

 A. Tính dừng, tính đúng đắn, tính xác định  

 B. Tính phức tạp và tính dừng 

 C. Tính dừng, tính đúng đắn, tính phức tạp 

 D. Tính xác định, tính dừng  

Câu 23. CU là viết tắt của từ nào dưới đây 

 A. Đáp án khác B. Central Unit  C. Cache Unit  D. Control Unit  

Câu 24. Bộ nhớ trong của máy tính bao gồm hai phần là? 

 A. CU và ALU  B. đáp án khác 

 C. RAM và ROM  D. Cache và Register  

Câu 25. Hệ thập phân là hệ đếm 

 A. không phụ thuộc vị tri B. phụ thuộc vị trí 

 C. cả A và B đều sai D. cả A và B đều đúng 

Câu 26. Chọn phát biểu sai trong các câu sau 

 A. Moderm là một thiết bị vào và là thiết bị ra.  

 B. Các thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không bị mất đi khi tắt máy 

 C. Máy tính xử lí đồng thời một dãy bít chứ không xử lí từng bít 

 D. Máy tính xử lí đồng thời nhiều byte chứ không xử lí từng byte 

Câu 27. Hãy xác định Input của bài toán: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0? 

 A. Ba biến số thực a, b, x B. Hai biến số thực a, x 

 C. Hai biến số thực a, b D. Hai biến số thực b, x 

Câu 28. Sắp xếp các thiết bị sau tương ứng theo trình tự tham gia vào quá trình hoạt động của hệ thống tin 

học (Nhập => Xử lý => Xuất => Truyền => Lưu trữ thông tin)? 

(1): Modem; (2): Đĩa cứng; (3): CPU; (4): Bàn phím;  (5): Màn hình 

 A. (4) => (3) => (5) => (1) => (2) B. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) 

 C. (1) => (4) => (3) => (2) => (5) D. (4) => (3) => (2) => (1) => (5) 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Hãy cho biết tên từng thiết bị sau rồi phân loại chúng thành các nhóm 
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Câu 2. Xét bài toán: Cho số nguyên dương N và dãy số A1, A2,…, AN. Hãy đưa ra màn hình các phần tử là số 

lẻ có trong dãy 

a. Hãy xác định Input, Output của bài toán.  

 

b. Hãy mô tả thuật toán giải quyết bài toán bằng cách liệt kê hoặc vẽ sơ đồ khối. 

 

------ HẾT ------ 

 


