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TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

NĂM HỌC 2021-2022 

Đề chính thức 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Môn: Tin 6 

Thời gian : 45 phút 

 

Câu 1:  Một ổ cứng di động 2TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu? 

A.  1024 MB B.  2048 MB C.  2048 GB D.  2048 KB 
 

Câu 2:  Thiết bị có thể có kết nối không dây là: 
A.  Điện thoại di động  B.  Máy tính để bàn 

C.  Bộ định tuyến 

 

D.  Máy in 

 

Câu 3:  Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là: 

A.  Bản quyền 

B.  Các từ khóa liên quan đến trang web 

C.  Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm 

D.  Địa chỉ của trang web 
 

Câu 4:  Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng  

A.  thông tin  B.  các kí tự.   C.  dãy bit D.  số thập phân  
 

Câu 5:  Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin? 

A.  Có độ tin cậy cao, đem lại hiểu biết cho con người. 

B.  Có độ tin cậy cao, không phụ thuộc vào dữ liệu. 

C.  Đem lại hiểu biết cho con người, không phụ thuộc vào dữ liệu. 

D.  Đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt. 
 

Câu 6:  Các hoạt động xử lí thông tin gồm: 
A.  Đầu vào, đầu ra. 

B.  Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền. 

C.  Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận. 

D.  Mở bài, thân bài, kết luận.  
 

Câu 7:  Một vài ứng dụng trên Internet: 

A.  Thương mại điện tử B.  Hội thảo trực tuyến 

C.  Đào tạo qua mạng D.  Tất cả các đáp án trên. 
 

Câu 8:  Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ 

A.  bàn phím và chuột B.  máy quét. 

C.  dữ liệu D.  máy in 
 

Câu 9:  Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,... của con người 

được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? 
A.  Thu nhận. B.  Xử lí. C.  Lưu trữ. D.  Truyền.  

 

Câu 10:  Một ổ cứng di động 2TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu? 

A.  2048 KB B.  2048 GB C.  1024 MB D.  2048 MB 
 

Câu 11:  Phát biểu nào sau đây không chính xác? 

A.  Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây. 

B.  Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều. 

C.  Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây. 
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D.  Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện 

thoại,... 
 

Câu 12:  Thông tin có khả năng 

A.  Không có tác động gì đến hành động của con người. 

B.  Không mang lại sự hiểu biết cho con người. 

C.  Làm thay đổi hành động của con người. 
 

Câu 13:  Thiết bị nào sau đây là thiết bị kết nối? 
A.  Bộ chia (Hub). B.  Máy quét. C.  Phần mềm mạng. D.  Máy chủ. 

 

Câu 14:  Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người? 
A.  Chuột. B.  Bàn phím. C.  Màn hình. D.  CPU. 

 

Câu 15:  Phương án nào sau đây là thông tin?  

A.  Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số. 

B.  Kiến thức về phân bố dân cư. 

C.  Phiếu điều tra dân số. 

D.  Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số. 
 

Câu 16:  Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet? 

A.  Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu 

B.  Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú 

C.  Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP 

D.  Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính 
 

Câu 17:  Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá 

trình xử lí thông tin? 
A.  Lưu trữ. B.  Truyền.  C.  xử lí. D.  Thu nhận. 

 

Câu 18:  Em hãy chọn phương án đúng Internet là: 

A.  mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một tỉnh 

B.  mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một huyện 

C.  mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu 

D.  mạng kết nối các máy tính ở quy mô một nước 
 

Câu 19:  Một gigabyte xấp xỉ bằng  

A.  một tỉ byte B.  một nghìn tỉ byte 

C.  một triệu byte D.  một nghìn byte. 
 

Câu 20:  Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ 

thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu? 

A.  Laptop B.  Máy tính C.  Mạng máy tính D.  Internet 
 

Câu 21:  Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong 

quá trình xử lí thông tin? 
A.  Thu nhận. B.  Lưu trữ. C.  Xử lí. D.  Truyền.  

 

Câu 22:  Phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin gọi là: 

A.  Thông tin B.  Vật mang tin C.  Dữ liệu 
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Câu 23:  Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?  

A.  Byte B.  Kilobyte C.  Digit D.  Bit 
 

Câu 24:  Một thẻ nhớ 4GB lưu trữ được khoảng bao nhiêu ảnh 512KB? 

A.  2 nghìn ảnh B.  8 triệu ảnh C.  4 nghìn ảnh D.  8 nghìn ảnh 
 

Câu 25:  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.  Thông tin là kết quả của việc xử lí dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa. 

B.  Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền. 

C.  Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu. 

D.  Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính. 
 

Câu 26:  Một mạng máy tính gồm 

A.  một số máy tính bàn. 

B.  tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một toà nhà. 

C.  hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau. 

D.  tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau. 
 

Câu 27:  Mạng máy tính gồm các thành phần: 

A.  Máy tính và thiết bị kết nối. 

B.  Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng. 

C.  Máy tinh và phần mềm mạng. 

D.  Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối. 
 

Câu 28:  Xem bản tin dự báo như hình bên, bạn Khoa kết luận: “Hôm nay, trời có mưa”. Phát biểu 

nào sau đây là đúng? 

A.  Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu. 

B.  Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin. 

C.  Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin. 

D.  Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu. 
 

Câu 29:  Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI là lợi ích của việc sử dụng internet đối với học sinh? 

A.  Giúp mở rộng giao lưu kết bạn với các bạn ở nước ngoài. 

B.  Giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều tư liệu làm bài tập dự án. 

C.  Giúp nâng cao kiến thức bằng cách tham gia các khoá học trực tuyến. 

D.  Giúp giải trí bằng cách xem mạng xã hội và chơi điện tử suốt cả ngày. 
 

Câu 30:  Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,... của con người được 

xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? 
A.  Truyền. B.  Lưu trữ. C.  Thu nhận. D.  Xử lí. 

 

 

------ HẾT ------ 
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ĐÁP ÁN 

1-C 2-A 3-A 4-C 5-D 6-B 

7-D 8-A 9-B 10-B 11-C 12-C 

13-A 14-D 15-C 16-C 17-A 18-C 

19-A 20-D 21-A 22-B 23-D 24-D 

25-A 26-C 27-B 28-B 29-D 30-D 

 

 

 


