
ÔN TẬP 

I. PHẦN WORD 

1. Lý thuyết: Trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1. Trong soạn thảo word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O dùng để: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Để bật chế độ nhập ký tự Subscript (H2O). Sử dụng chức năng nào:  

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + D là: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành nhiều ô, ta thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Trong soạn thảo Word, các thao tác nào sẽ kích hoạt lệnh Paste  

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 8. Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Trong soạn thảo Word, để chọn một đoạn văn bản (bằng chuột) thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 11. Trong soạn thảo Word, sử dụng chuột đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 12.  Trong Microsoft Word 2010, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 13. Khi làm việc với trình soạn thảo Microsoft Word 2010, font chữ đang sử dụng có 

cỡ chữ là 12, để tăng cỡ chữ lên 14 ta dùng tổ hợp phím nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 14. Trong Word 2010, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 15 Trong Microsoft Word 2010, để định dạng danh sách có thứ tự, ta thực hiện: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 16. Khi chèn các đối tượng đồ họa vào văn bản trong Microsoft Word 2010. Để nhóm 

các đối tượng thành một nhóm, ta thực hiện lệnh nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 17. Trong Microsoft Word 2010, thao tác Home  Paragraph  Spacing  chỉnh 

trong mục Before có ý nghĩa gì? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 18. Thao tác Home  Paragraph  Spacing  chỉnh trong mục Line spacing có ý 

nghĩa gì? 

…………………………………………………………………………………………… 



Câu 19. Trong trình soạn thảo Microsoft Word 2010, để định dạng đoạn văn bản, cần mở 

thẻ (tab) nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 20. Trong Word 2010, để đánh số trang tự động vào văn bản, thực hiện thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 21. Trong Word 2010, để xóa hàng trong bảng (Table), thực hiện thao tác nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, để chia thành 4 cột đều nhau, thực hiện thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để tạo chữ DropCap thực hiện thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 24. Trong Word 2010, để định dạng lề cho trang văn bản, thực hiện thao tác nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 25. Trong Word 2010, tạo tham chiếu tại phía dưới trang văn bản thực hiện thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 26. Trong Word 2010, để hiển thị / tắt hiển thị thước ngang, thực hiện thao tác nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 27. Để khởi động trình soạn thảo văn bản Word, có những cách nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 28. Để thoát khỏi trình soạn thảo văn bản Word, có những cách nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 29. Trong Microsoft Word 2010, để in ấn văn bản, thực hiện menu lệnh như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 30. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển chế độ viết chèn (insert) thành viết đè 

(overtype) và ngược lại, trên bàn phím ta sử dụng phím nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Thực hành: Soạn thông điệp theo mẫu dưới đây 

 

 
 

hành phố Đà lạt nằm trên cao nguyên Lâm 

Viên (cao độ 1500m). Tên gọi Đà Lạt có 

nghĩa là một dòng suối hay nước hồ của bộ 

tộc Lạt. Nhiệt độ nơi này không bao giờ 

dưới 100 C vào mùa đông và cũng khong bao giờ cao 

hơn 180
  vào mùa hè. Có thể gọi đây là thành phố của 

mùa xuân vĩnh cửu với nhiều chùa chiền, hồ nước và 

thác nước tuyệt đẹp. Đà Lạt cách TP Nha Trang 200 

km, là nơi lý tưởng dành cho giả trí. 

 

           Khi tới Đà Lạt quý khách có thể nghỉ chân tại các khách sạn: 

              Tên khách hàng               địa chỉ                                  điện thoại 

       Anh Đào Hotel:..................50-52 Hoà Bình Quarter.......................84.63.822348 

                               Lavy Hotel..............................2bLu Gia St..................................84.63.826007 

                            Mimosa Hotel......................170 Phan Đình Phùng.........................84.638.22656 

 

T 
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐÀ LẠT 

 



II. PHẦN EXCELL 

1. Lý thuyết: Trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1. Trong bảng tính Excel, giá trị trả về của công thức = LEN(“TRUNG TAM TIN 

HOC”) là: 

……………………………………………………………………………………………

Câu 2. Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 

7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau 

khi Enter: 

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 3. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công 

thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả: 

……………………………………………………………………………………………

Câu 4. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung 

như sau: =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi 

đó kết quả nhận được là: 

……………………………………………………………………………………………

Câu 5. Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm và kết quả trả về một cột: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn: 

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 8. Trong bảng tính Excel, cách ghi địa chỉ tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp như thế nào: 

…………………………………………………………………………………………….

Câu 9. Trong bảng tính Excel, Ô C2 chứa hạng của học sinh. Công thức nào tính học bổng 

theo điều kiện: Nếu xếp hạng từ hạng một đến hạng ba thì được học bổng là 200000, còn lại 

thì để trống? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức 

=SQRT(A2) thì nhận được kết quả: 

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Trong bảng tính Excel, dữ liệu kiểu chuỗi mặc định canh lề bên nào: 

……………………………………………………………………………………………..

Câu 12. Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2)) cho kết quả là gì? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 13. Để đổi tên sheet trong excel, dùng cách nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 14. Để đặt tên cho một vùng dữ liệu, ta thực hiện như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 15. Có mấy cách khởi động excel mà bạn biết, kể tên các cách? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 16. Có mấy cách thoát khỏi môi trường làm việc của excel, kể tên các cách mà bạn 

biết? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 17. Để thêm một dòng mới vào sau dòng hiện hành, thao tác menu lệnh thực hiện như 

thế nào? 



…………………………………………………………………………………………… 

Câu 18. Để ghép (trộn) 2 ô thành một ô trong excel, dùng cách nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 19.  Để cho phép dữ liệu tự động xuống dòng trong excel, thực hiện như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 20. Xuất hiện lỗi này là lỗi gì: #REF! 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 21. Cách hiển thị ######## là lí do gì? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 22. Để ra lệnh in trong excel, sử dụng tổ hợp phím nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 23. Để chèn tiêu đề của trang in, thực hiện như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 24. Để đánh số trang cho trang in, thực hiện như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 25. Để thiết lập một vùng in tùy chọn, thực hiện như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 26. Để chèn biểu đồ, thực hiện lệnh nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 27. Để rút trích dữ liệu sang một vùng mới, thực hiện như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 28. Hàm INT(34.5,7) có kết quả là gì? 

……………………………………………………………………………………………

Câu 29. Viết công thức (hàm) để hiển thị hôm nay là thứ mấy trong tuần (ví dụ: Thứ ba) 

……………………………………………………………………………………………

Câu 30. Giả sử cột giới tính từ B4:B14, cột nơi sinh từ C4:C14. Thống kê xem trong lớp có 

bao nhiêu bạn nữ, nơi sinh ở Đà Nẵng, công thức viết như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………
 

2. Thực hành: Hãy nhập và lập các công thức cho bảng tính 

 
 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ PHÚ MỸ 

Mã hàng Tên xe Số lượng Nơi lắp ráp Giá xuất xưởng Thuế Giá thành   

TOZA10TN         

FOLA20TN         

TOCO30NK         

MIJO400TN         

TOCA550TN         

FOLA25NK         

MIPA60TN         

FOES38TN         

MIJO27NK         

Bảng 1         

Mã hiệu TO FO MI      

Nhãn hiệu TOYOTA FORD MITSUBISHI      

 

 

 

        



Trang 5 

Bảng 2 

 Mã loại Loại xe 

Đơn giá (USD)  BẢNG THỐNG KÊ  

TN NK  Nhãn hiệu Số 

lượng 

Giá thành 

 CO COROLL

A 

20500 21500  TOYOTA   

 CA CAMRY 36300 37000  FORD   

 ZA ZACE 20000 22000  MITSUBISHI   

 LA LASER 21500 23000     

 ES ESCAPE 34000 35000     

 JO JOLIE 20000 21000     

 PA PAJERO 36000 38000     

Quy ước: 

- 2 ký tự đầu trong cột Mã Hàng cho biết Mã hiệu. 

- Ký tự 3,4 cho biết Mã loại. 

- Các ký tự số cho biết số lượng 

- 2 ký tự cuối cho biết nơi lắp ráp. 

Yêu cầu: 

1. Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu. 

2. Tên xe: gồm hiệu xe và loại xe. Hiệu xe căn cứ vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra trong 

bảng 1, loại xe căn cứ vào ký tự 3, 4 trong mã hàng tra trong bảng 2 và được thể hiện như 

sau: ví dụ: Mã hàng là TOZA10TN  Tên xe là TOYOTA ZACE 

………………………………………………………………………………………… 

3. Số lượng: là các ký tự số trong cột mã hàng, chú ý dữ liệu đổi sang kiểu số. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Nơi lắp ráp: căn cứ vào 2 ký tự cuối của mã hàng, nếu TN thì ghi là “Trong nước”, nếu 

NK thì ghi là “Nhập khẩu”. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Giá xuất xưởng căn cứ vào Mã lọai và nơi lắp ráp, dò tìm trong bảng 2 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Thuế: nếu xe được lắp ráp ở Việt Nam thì không có thuế ngược lại thuế bằng 25% giá 

xuất xưởng 

…………………………………………………………………………………………. 

7.  Giá thành= giá xuất xưởng + thuế, định dạng dấu phân cách hàng nghìn 

…………………………………………………………………………………………. 

8.  Thống kê số lượng và giá thành theo từng nhãn xe vào bảng thống kê 

…………………………………………………………………………………………. 

9.  Sắp xếp bảng tính tăng dần theo tên xe, nếu trùng thì xếp theo số lượng giảm dần. 

10.  Trích lọc các mặt hàng xe lắp ráp “Trong nước” của nhãn hiệu TOYOTA, kết quả 

rút trích đặt ở cuối bảng tính. 

…………………………………………………………………………………………. 


