
 

 

1. Vị trí của môn Tin học trong chương trình Giáo dục phổ thông mới là: 

a. Là môn học bắt buộc 

b. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học và THCS 

c. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học, THCS và là môn lựa chọn ở cấp THPT 

d. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học, THCS và là môn tự chọn ở cấp THPT 

2. Phát biểu nào sau đây là đúng về vai trò của môn Tin học trong chương trình 

Giáo dục phổ thông mới: (Chọn các phương án đúng) 

a. Chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và 

sáng tạo trong thời đại các mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hóa 

b. Có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con 

người, là công cụ hiệu quả hỗ trợ tự học, tự học suốt đời 

c. Giúp học sinh thích ứng và hòa nhập được với xã hội hiện đại, hình thành và 

phát triển cho học sinh năng lực tin học để học tập, làm việc và nâng cao 

chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

d. Là môn học công cụ cho các môn học khác 

3. Mệnh đề nào sau đây là KHÔNG đúng khi nói về yêu cầu phát triển năng lực 

Tin học của học sinh? (Chọn phương án đúng nhất) 

a. Yêu cầu về phát triển năng lực tin học của học sinh ở tất cả các cấp học đều 

gồm có 5 năng lực thành phần. 

b. Yêu cầu của các năng lực thành phần của năng lực Tin học cần đạt ở 3 cấp 

học là khác nhau. 

c. Yêu cầu phát triển năng lực Tin học của học sinh có sự tăng trưởng từ cấp 

tiểu học đến cấp trung học cơ sở. 

d. Yêu cầu về góp phần phát triển năng lực chung của học sinh ở tất cả các cấp 

học đều gồm có 3 năng lực thành phần. 

4. Năng lực nào dưới đây là thành phần của năng lực Tin học? (Chọn phương án 

đúng nhất) 

a. Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông. 

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học 

b. Ứng xử phù hợp với bạn bè và thầy cô ở trường học 

c. Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của thầy cô giáo và bạn bè 

d. Không có phương án nào đúng 

5. Việc hiểu được tầm quan trọng của thông tin và xử lí thông tin trong xã hội 

hiện đại là biểu hiện của năng lực nào sau đây? (Chọn phương án đúng nhất) 

a. Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông 

b. Ứng xử phù hợp trong môi trường số 

c. Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông 



 

 

d. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học 

6. Chọn phát biểu đúng về số lượng máy tính tối thiểu cần trang bị cho học sinh ở 

cấp Tiểu học là: (Chọn phương án đúng nhất) 

a. Ở cấp tiểu học cần tối thiểu 1 máy tính cho 1 học sinh. 

b. Ở cấp tiểu học cần tối thiểu 1 máy tính cho 2 học sinh. 

c. Ở cấp tiểu học cần tối thiểu 1 máy tính cho 3 học sinh. 

d. Ở cấp tiểu học cần tối thiểu 1 máy tính cho 4 học sinh. 

7. Nội dung kiến thức của môn Tin học được cấu trúc thành 7 chủ đề lớn xuyên 

suốt từ lớp 3 đến lớp 12. Sắp xếp các mạch nội dung phù hợp là:  

(1). Hướng nghiệp với tin học.  

(2). Ứng dụng tin học.  

(3). Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.  

(4). Máy tính và xã hội tri thức.  

(5). Mạng máy tính và Internet.  

(6). Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.  

(7). Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.  

a. 5 - 7 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1; 

b. 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 7 – 1 

c. 4 - 7 - 6 - 3 - 2 - 5 - 1; 

d. 7 - 5 - 6 - 3 - 2 - 4 – 1 

8. Yêu cầu nào cần đạt được ở môn Tin học với học sinh trung học cơ sở: (Chọn 

phương án đúng nhất) 

a. Giải thích được chương trình là bản mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy 

tính có thể “hiểu” và thực hiện. 

b. Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng:hằng, biến, các cấu 

trúc điều khiển, các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng, các câu lệnh 

vào – ra. Qua đó phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn 

luyện được phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học. 

c. Giải thích được trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước (những vấn 

đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh 

hoạ. 

d. Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ. 

9. Vị trí của môn Tin học trong chương trình Giáo dục phổ thông mới là 

a. Là môn học bắt buộc 

b. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học và THCS 

c. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học, THCS và là môn lựa chọn ở cấp THPT 

d. Là môn học bắt buộc ở cấp Tiểu học, THCS và là môn tự chọn ở cấp THPT 



 

 

10. Những yếu điểm của chương trình môn Tin học hiện hành cần tránh là: (Chọn 

phương án đúng nhất) 

a. Nội dung còn mang nặng lý thuyết, tính hàn lâm, có sự trùng lặp một số nội 

dung ở các lớp học, cấp học 

b. Có sự liên hệ thực tiễn 

c. Không khả thi với một số vùng miền do điều kiện cơ sở vật chất 

d. Có sự liên thông giữa các cấp học 

11. Môn Tin học thể hiện tính giáo dục mở ở nhiều phương diện như thế nào? 

(Chọn phương án đúng nhất) 

a. Mở về nội dung, không gian thời gian thực hiện, phương pháp dạy học 

b. Mở về địa điểm và thời điểm 

c. Mở về phương pháp và phương thức thực hiện 

d. Mở về ý tưởng 

12. Những quan điểm xây dựng chương trình có lợi thế cho giáo viên là: (Chọn 

phương án đúng nhất) 

a. Chương trình môn Tin học có tính kế thừa, tính ứng dụng, tính mở 

b. Thực hiện giáo dục STEM 

c. Tính thiết thực 

d. Tính mở 

13. Ba thành phần của năng lực Tin học góp phần trực tiếp hình thành và phát triển 

ba năng lực chung là: (Chọn phương án đúng nhất) 

a. NLa, NLb, NLc 

b. NLc, NLd, Nle 

c. NLa, NLd, Nle 

d. NLb, NLc, NLd 

14. Năng lực nào dưới đây là thành phần của năng lực Tin học? (Chọn phương án 

đúng nhất) 

a. Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông. 

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học. 

b. Ứng xử phù hợp với bạn bè và thầy cô ở trường học. 

c. Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của thầy cô giáo và bạn bè. 

d. Không có phương án nào đúng 

15. Hãy cho biết các căn cứ đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông môn 

Tin học? (Chọn phương án đúng nhất) 

a. Quan điểm, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo về nội dung giáo dục tin học ở trường phổ thông. 



 

 

b. Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, yêu cầu cần đạt về năng lực tin học được 

xác định trong chương trình môn Tin học. 

c. Kết quả tổng hợp, phân tích đánh giá và tiếp thu ý kiến đề xuất của chuyên 

gia tin học trong và ngoài ngành giáo dục của Việt Nam và chuyên gia tư 

vấn quốc tế về nội dung, các chủ đề cần thiết của Chương trình môn Tin học. 

d. Quan điểm cá nhân về nội dung giáo dục Tin học được đăng tải trên các báo 

điện tử và mạng xã hội. 

16. Các tiêu chí đánh giá một kế hoạch dạy học chủ đề học tập Tin học là gì? 

(Chọn phương án đúng nhất) 

a. Đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học, đánh giá việc tổ chức hoạt động học 

cho học sinh, đánh giá hoạt động của học sinh 

b. Đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học, đánh giá khả năng theo dõi, quan sát, 

phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh, đánh giá hoạt động của học 

sinh 

c. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá việc tổ chức hoạt động học 

cho học sinh, dánh giá hoạt động của học sinh 

d. Đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học, đánh giá việc tổ chức hoạt động học 

cho học sinh, đánh giá mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình 

bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực. 

17. Những năng lực sau, năng lực nào có trong năng lực tin học: (Chọn phương án 

đúng nhất) 

a. Năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện 

b. Năng lực giao tiếp, hòa nhập, hợp tác phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. 

Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật 

số 

c. Năng lực toán và năng lực công nghệ 

d. Năng lực đánh giá học tập 

 


