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 BÀI TẬP 

1./ Trình bày khái niệm thông tin và quá trình xử lý thông tin 
2./ Hệ đếm là gi ? Trong ngành toán - tin học hiện nay phổ biến có mấy hệ đếm? 
3./ Hãy cho biết các loại máy vi tính (microcomputers) 
4./ Phân biệt sự giống và khác nhau giữa máy tính để bàn (desktop computers), máy tính xách tay (notebook 

computers) và máy tính bảng (tablet computers) 
5./ Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các loại thiết bị di động 
6./ Phân biệt sự giống và khác nhau giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài 
7./ Phân biệt sự khác và giống nhau giữa bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM 
8./ Hãy trình bày các thiết bị nhập xuất 
9./ Hãy so sánh tốc độ truyền của các loại cổng (port) giao tiếp 
10./ Phần mềm hệ thống là gì? Phần mềm ứng dụng là gì? Trình bày các loại phần mềm ứng dụng 
11./ Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính? 
12./ Phân biệt mạng ngang hàng (peer to peer - P2P) và mạng máy khách - máy chủ (client - server) 
13./ Phân biệt mạng cục bộ và mạng diện rộng 
14./ Phân biệt phương tiện truyền dẫn có dây và phương tiện truyền dẫn không dây 
15./ Trình bày các loại phương tiện truyền dẫn có dây 
16./ Trình bày các loại phương tiện truyền dẫn không dây 
17./ Trình bày các kiểu nối kết Internet 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 

18./ Đơn vị dùng để đo thông tin được gọi: 

a. Bit                         

b. Byte              

c. Kilobyte      

d. Dữ liệu 

19./ Số 1110 trong hệ nhị phân tương đương số nào trong các số sau đây của hệ thập phân: 

a. 12                           

b. 13                               

c. 12             

d. 11 

20./ Hệ thống thông tin là gì? 

a. Là hệ thống xử lý dữ liệu      b. Là hệ thống lưu trữ, xử lý và xuất dữ liệu 

c. Là hệ thống tin tức, lưu trữ dữ liệu               d. Là hệ thống xuất dữ liệu 

21./ Thuật ngữ nào dưới đây trình bày cho tốc độ CPU nhanh nhất 

a. 733 MHz                            

b. 286 MHz                            

c. 2 GHz                                 

d. 2 GB 

22./ Những thiết bị nào sau đây không phải là một thiết bị nhập (Input) 

a. Bàn phím (keyboard)                                                                       

b. Loa (speaker)                                           

c. Chuột (mouse)                                                                                 

d. bút kỹ thuật số 
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23./ Thiết bị nào sau đây là thiết bị lưu trữ quang học 

a. Disk drive                     

b. Flash card                            

c. Memory                       

d. Compact disc 

24./ Những thuật ngữ nào sau đây không phải là một kiểu máy tính 

a. Mainframe                     

b. Multitask                           

c. Server                       

d. Supercomputer 

25./ Số vòng quay mỗi phút (Revolutions Per Minute - RPM) được sử dụng 

a. Xác định thời gian truy cập vào ổ đĩa cứng của máy tính 

b. Xác định số đo tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị 

c. Xác định tốc độ xử lý thông tin CPU 

d. Tất cả sai 

26./ Chọn phát biểu sai về cổng nối tiếp (serial port) và cổng song song (parallel port) 

a. Cổng nối tiếp là cổng mà nó có thể gởi dữ liệu chỉ một bit tại một thời điểm 

b. Cổng song song là loại cổng có thể gởi dữ liệu trong nhóm các bit 

c. phương thức truyền dữ liệu cổng nối tiếp nhanh hơn cổng song song 

d. Cổng nối tiếp (serial port) và cổng song song là hai trong số các loại cổng xưa nhất được tìm thấy trên 
một máy vi tính 

27./ Chọn phát biểu đúng về cáp quang 

a. Cáp quang có thể di chuyển khoảng cách xa mà không suy giảm tín hiệu 

b. Cáp quang có dung lượng truyền cao 

c. Cáp quang ít bị nhiễu 

d. Tất cả đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


