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CÂU HỎI TRẮC NGHIÊṂ THI CÔNG NGHÊ ̣TT  (BÂC̣ CƠ BẢN) 

MÔ-ĐUN WORD 

Câu 131: Trong MS Word 2007, với công việc nào bạn phải mở thực đơn Format? 

A. Khi muốn đổi font chữ    B. Khi muốn cài đặt máy in 

C. Khi muốn đặt trang văn bản nằm ngang D. Khi muốn lưu tệp văn bản 

Câu 132: Trong Microsoft Word 2007, muốn thay thế chữ “việt nam” thành chữ “Việt 

Nam” ta thực hiện lệnh: 

A. Edit/ Replace (Ctr +H)     B. Edit/ Find 

C. Edit/ Goto      D. Edit/ Clear 

Câu 133: Phần mở rộng (phần đuôi) của file văn bản tạo bởi chương trình MS Word là: 

A. .DOC (.DOCX)     B. .XLS (.XLSX)  

C. .PPT (PTTX)     D. .TXT 

Câu 134: Microsoft Word 2007 là: 

A. Chương trình bảng tính    B. Phần mềm hệ thống 

C. Phần mềm tiện ích    D. Phần mềm ứng dụng 

Câu 135: Trong MS Word 2007, trong bảng dùng tổ hợp phím Shift + Tab để: 

A. Di chuyển con trỏ đến ô bên cạnh phía sau  

B. Di chuyển con trỏ đến ô bên cạnh phía trước 

C. Di chuyển con trỏ đến hàng trên       

D. Thêm một tab vào ô 

Câu 136: Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để có thể lưu một văn bản hiện hành ở 

một định dạng nào khác sau đây? 

A. xlsx      B. rtf 

C. pptx      D. accdb 

Câu 137: Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để hiển thị một văn bản trong 2 cửa sổ 

làm việc khác nhau. Ta thực hiện theo cách nào sau đây? 

A. Thẻ View – Split      B. Thẻ Layout – Split 

C. Thẻ View – New Window    D. Thẻ Layout – New Window 



Câu 138: TrongMicrosoft Word 2007, sử dụng phím nào để tách một đoạn văn bản 

thành nhiều đoạn văn bản? 

A. Tab       B. Home 

C. Enter       D. Delete 

Câu 139: Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để thiết lập thư mục lưu văn bản mặc 

định. Ta vào thẻ Office buttom/File – chọn Options. Sau đó, ta thực hiện tiếp thao tác 

nào sau đây? 

A. Save  chọn thư mục trong mục Default file location 

B. General  chọn thư mục trong mục Default file location 

C. Display  chọn thư mục trong mục Default file location 

D. Proofing  chọn thư mục trong mục Default file location 

Câu 140: Định dạng cột văn bản được thực hiện: 

A. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Insert chọn nhóm Page Setup kích vào nút 

Columns 

B. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Page Layout chọn nhóm Page Setup kích 

vào nút Columns 

C. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Insert kích vào nút Columns 

D. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Home chọn nhóm Paragraph kích vào nút 

Columns 

Câu 141: Trong Microsoft Word 2007, để xóa cột trong bảng, thực hiện như thế nào? 

A. Table  Delete Columns    B. Insert  Delete Columns 

C. Layout  Delete  Delete Columns   D. Home  Delete Columns 

Câu 142: Trong Microsoft Word 2007, để tạo mới một văn bản đang làm việc. Ta thực 

hiện theo cách nào sau đây? 

A. Thẻ Home – New     B. Thẻ File – New 

C. Thẻ Edit – New      D. Thẻ Format – New 

Câu 143: TrongMicrosoft Word 2007, để in trang văn bản ở vị trí con trỏ đang đứng, 

thực hiện như thế nào? 

A. Office Button  Print  All  OK 

B. Office Button  Print  Print  Current page  OK  



C. Office Button  Print  Print  Page\OK 

D. Office Button  Print  Print  Selection  Ok 

 

Câu 144: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG nhất với một văn bản điện tử? 

A. Gồm chữ viết và các đối tượng như biểu tượng, bảng biểu, hình ảnh, … 

B. Chỉ với chữ viết 

C. Gồm chữ viết và ký tự biểu tượng 

D. Gồm chữ viết, ký tự biểu tượng và bảng biểu 

Câu 145: Trong Microsoft Word 2007, để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Ta thực 

hiện thao tác nào sau đây? 

A. Giữ phím Alt và lăn con chạy của chuột 

B. Giữ phím Shift và lăn con chạy của chuột  

C. Giữ phím Ctrl và lăn con chạy của chuột 

D. Giữ phím Caps Lock và lăn con chạy của chuột 

Câu 146: Trong Microsoft Word 2007, để định dạng số trang cho văn bản, thực hiện 

như thế nào? 

A. Home  Paragraph  Format Page Numbers 

B. Insert   Page Number Format Page Numbers 

C. Page Layout  Page Setup  Format Page Numbers 

D. Insert  Page Break  Format Page Numbers 

Câu 147: Phát biểu nào sau đây là đúng: 

A. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp chạy trong môi trường 

Windows, chuyên dùng để soạn thảo văn bản phục vụ cho công tác văn phòng, là phần 

mềm soạn thảo duy nhất chạy trên hệ điều hành 

B. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp, không chạy trong môi trường 

Windows, chuyên dùng để soạn thảo các loại văn bản phục vụ cho công tác văn phòng 

C. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp chạy trong môi trường 

Windows, chuyên dùng để soạn thảo các loại văn bản phục vụ cho công tác văn phòng, 

không phải là phần mềm soạn thảo duy nhất chạy trên hệ điều hành 

D. Phương án khác 



 

Câu 148: Trong Microsoft Word 2007, thanh công cụ nào cho biết số trang, số từ của 

văn bản hiện hành? 

A. Thanh tiêu đề     B. Thanh công cụ 

C. Không có thanh nào cả    D. Thanh trạng thái 

Câu 149: Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để thiết lập chế độ lưu tự động sau một 

khoảng thời gian nhất định. Ta vào Thẻ File – chọn Options. Sau đó, ta thực hiện tiếp 

thao tác nào sau đây? 

A. General – chọn mục Save AutoRecovery information every 

B. Language – chọn mục Save AutoRecovery information every 

C. Advance – chọn mục Save AutoRecovery information every 

D. Save – chọn mục Save AutoRecovery information every                       

Câu 150: Trong Microsoft Word để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất 

dữ liệu, bạn nên bật tính năng sao lưu tự động nào sau đây: 

A. Save AutoRecover file location 

B. Save AutoRecover file location every 

C. Save AutoRecover information every 

D. Save AutoRecover default file 

Câu 151: Trong Microsoft Word, khi soạn thảo trên bảng (Tables), muốn di chuyển từ 

ô này sang ô kế tiếp về bên phải, ta nhấn phím: 

A. Tab       B. Esc 

C. CapsLock       D. Ctrl 

Câu 152: Trong Microsoft Word, bạn đã bật bộ gõ tiếng Việt (Vietkey hoặc Unikey) để 

soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode. Khi đó, bạn cần chọn nhóm 

font chữ nào trong các font chữ sau để có thể hiển thị rõ tiếng Việt? 

A. Vn Times, . Vn Arial, .Vn Courier  B. Vn Times, Times new roman, Arial 

C. Tahoma, Verdana, Times new Roman  D. VNI times, Arial, .Vn Avant 

Câu 153: Trong Microsoft Word, khi soạn thảo văn bản, muốn bỏ đánh dấu khối văn 

bản (bỏ chọn), ta thực hiện:  

A. Nhấn phím Enter     B. Nhấn phím Space 



C. Nhấn phím Ctrl     D. Nhấn phím mũi tên 

Câu 154: Trong Microsoft Word, bạn đã lựa chọn 3 ô của bảng và sau đó nhấn chuột 

phải. Bạn chọn chức năng nào để trộn 3 ô này làm một 

A. Delete rows     B. Merge Cells 

C. Distribute Row Evenly    D. Distribute Column Evenly  

Câu 155: Trong Microsoft Word, để trình bày văn bản theo hướng giấy ngang, ta chọn 

thẻ Page Layout  Page setup  và chọn: 

A. Portrait      B. Landscape 

C. Right      D. Left 

Câu 156: Trong Microsoft Word, để có thể đánh được chỉ số dưới, ví dụ như H20 

(thành H2O), bạn cần 

A. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl + =) 

B. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl + Shift + =) 

C. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl + Alt+ =) 

D. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Alt +shift + =)  

Câu 157: Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ 

chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:  

A. Insert      B. Tab 

C. Del       D. CapsLock 

Câu 158: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: 

A. Xóa tệp văn bản     B. Chèn kí hiệu đặc biệt 

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa    D. Tạo tệp văn bản mới 

Câu 159: Trong Microsoft Word, để định dạng kí tư ̣đang chọn sang kiểu chữ in đậm ta 

nhấn tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl + I.      B. Ctrl + U. 

C. Ctrl + B.      D. Ctrl + R. 

Câu 160: Trong Microsoft Word, để chia 1 ô trên Table thành nhiều ô ta di chuyển con 

trỏ chuột đến ô cần chia, kích chuôṭ phải và chọn lệnh: 

A. Split Cells...     B. Merge Cells 

C. Cell alignment.     D. Columns to the left 



Câu 161: Trong Microsoft Word, để xóa bỏ tất cả các điṇh daṇg của văn bản đang 

choṇ, ta nhấn tổ hơp̣ phím? 

A. Shift + space.     B. Shift + delete. 

C. Ctrl+ delete.     D. Ctrl + space. 

Câu 162: Trong MS Word để chèn chỉ số trên ta thực hiện 

A. Chọn chỉ số muốn là chỉ số trên, nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hộp thoại Font xuất hiện, 

tích chọn vào Superscript và nhấn OK. 

B. Chọn chỉ số muốn là chỉ số trên, nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hộp thoại Font xuất hiện, 

tích chọn vào Subscript và nhấn OK. 

C. Chọn chỉ số muốn là chỉ số trên, nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hộp thoại Font xuất hiện, 

tích chọn vào Hidden và nhấn OK. 

D. Chọn chỉ số muốn là chỉ số trên, nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hộp thoại Font xuất hiện, 

tích chọn vào All caps và nhấn OK. 

Câu 163: Trong Ms Word để đánh ký hiệu lặp đi lặp lại như nhau ở đầu một danh sách 

ta làm như sau: 

A. Đặt con trỏ đầu danh sách, trong menu Home, nhóm Paragraph, chọn Bullets. 

B. Đặt con trỏ đầu danh sách, trong menu Home, nhóm Paragraph, chọn Numbering. 

C. Ở vùng Paragraph từ menu Home, click chọn nút Bullets, click chọn một biểu tượng 

trong thẻ Numbering Liberary. 

D. Trong menu Home, nhóm Paragraph, click chọn Multilevel List. 

Câu 164: Để ngắt một trang trong Word:  

A. Đặt trỏ chuột tại vị trí muốn ngắt trang, vào menu Insert  nhóm Pages  nhấn vào 

Page Break 

B. Đặt trỏ chuột tại vị trí muốn ngắt trang, vào Insert  Blank Page 

C. Đặt chuột ở giữa trang, vào Insert  Page break 

D. Đặt chuột đầu trang, vào Insert  Cover Page trong nhóm Pages 

Câu 165: Trong soạn thảo MS Word để chèn tiêu đề đầu trang ta thực hiện: 

A. Menu Insert  nhóm Header & Footer  Header  chọn kiểu Header 

B. Menu View  Header  chọn kiểu Header 

C. Menu Home  Header  chọn kiểu Header 



D. Menu Insert  nhóm Header & Footer  Footer  chọn kiểu Footer 

Câu 166: Trong Word, để ẩn hiện thước đo ta chọn lệnh nào? 

A. Home Ruler     B. Insert Ruler 

C. View Ruler     D. Page Layout Ruler 

Câu 167: Trong chương trình Microsoft Word, tổ hợp phím nào cho phép mở tập tin đã 

có trong đĩa ra màn hình? 

A. Ctrl + A      B. Ctrl + O  

C. Alt + O      D. Shift + O 

Câu 168: Trong MS Word, tại thẻ Insert  Symbol được thực hiện nhằm mục đích gì? 

A. Định dạng chữ cái lớn đầu đoạn 

B. Tạo khoảng cách giữa các dòng văn bản 

C. Chèn ký tự đặc biệt (mà trên bàn phím không có) vào văn bản 

D. Đổi kiểu chữ 

Câu 169: Trong MS Word, để tạo lưu tài liệu đang mở ta nhấn tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl + A      B. Ctrl + B 

C. Ctrl + O      D. Ctrl + S 

Câu 170: Mỗi tập tin MS Word 2007 được lưu lại sẽ có đuôi (phần mở rộng) mặc định là 

gì? 

A. PDF           B. DOCX 

C. XLS      D. DOC 

Câu 171: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ 

chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím nào? 

A. Insert      B. Tab 

C. Del       D. CapsLock 

Câu 172: Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + H làm gì? 

A. Tạo tệp văn bản mới    B. Chức năng thay thế trong soạn thảo 

C. Định dạng chữ hoa    D. Lưu tệp văn bản vào đĩa 

 

Câu 173: Trong MS Word 2007, khi cần gõ các chỉ số dưới (như X2, An, H2O) thì sử 

dụng tổ hợp phím nào? 



A. Ctrl + =      B. Ctrl + Shift = 

C. Ctrl + Alt + Shift -=    D. Shift + = 

Câu 174: Trong MS Word 2007, để tạo khoảng cách giữa các dòng trong  văn bản là 

1.5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây? 

A. Nhấp biểu tượng  trên thẻ Home  

B. Nhấn Ctrl +5.  

C. Nhấn chuột phải lên đoạn đang chọn, chọn 1,5 lines 

D. Tại thẻ Home, nhấn nút  và chọn 1.5 

Câu 175: Trong MS Word 2007 để định dạng văn bản theo kiểu liệt kê dạng số thứ tự, 

ta thực hiện lệnh?   

A. Home  Numbering    B. Tools  Bullets and Numbering 

C. Format  Bullets and Numbering  D. Edit  Bullets and Numbering 

Câu 176: Trong MS Word, có một bảng biểu, con trỏ chuột đang ở vị trí trong ô góc bên 

phải, dòng cuối bảng biểu. Muốn thêm một dòng mới cho bảng vậy ta phải nhấn phím 

nào sau đây? 

A. Phím Home     B. Phím Tab 

C. Phím Ctrl      D. Phím Enter 

Câu 177: Trong MS Word, tại thẻ Insert  chọn Page Number dùng để? 

A. Chèn 1 ảnh vào văn bản    B. Chèn số trang tự động vào văn bản 

C. Ngắt trang văn bản    D. Thay đổi số trang văn bản 

Câu 178: Trong MS Word, để xây dựng tiêu đề đầu và tiêu đề cuối vào văn bản ta thực hiện 

lệnh? 

A. Home  Header, Footer     B. Page Layout  Header, Footer  

C. Insert  Header, Footer    D. Design  Header, Footer 

Câu 179: Trong Word 2007 để thiết lập tham số trang in như đặt lề, khổ giấy trước hết 

ta chọn lệnh nào? 

A. Page Layout Page Setup    B. Home Page Setup 

C. Insert Page Setup    D. View Page Setup 

Câu 180: Trong MS Word 2007, tổ hợp phím Ctrl + P dùng để? 



A. In một tập tin ra máy in 

B. Đánh số trang văn bản 

C. Dán một đoạn văn bản vào một tập đang làm việc 

D. Hiển thị màn hình ở chế độ Page Layout 

Câu 181: Trong MS Word, khi muốn chuyển các ký tự chữ thường thành chữ hoa ta 

thực hiện 

A. Sử dụng một số Font hổ trợ tính năng chuyển ký tự sang chữ hoa 

B. Chọn ký tự cần chuyển đổi, vào menu Home, chọn biểu tượng Aa và chọn lowercase 

C. Chọn ký tự cần chuyển đổi, vào menu Home, chọn biểu tượng Aa và chọn Sentence 

case 

D. Chọn ký tự cần chuyển đổi, vào menu Home, nhóm Font, click Change Case và chọn 

UPPERCASE 

Câu 182: Trong MS Word, lệnh cho phép thực hiện tạo chữ cái lớn đầu một đoạn văn 

bản là: 

A. Menu Insert, nhóm Text, chọn WordArt    

B. Menu Insert, Table 

C. Menu Insert, Text Box 

D. Menu Insert, nhóm Text, chọn Drop Cap 

Câu 183: Trong văn bản Word, để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, thực hiện 

A.Vào menu Insert  Paragraph, chọn Line spacing là 1.5 lines 

B. Vào menu Home  Paragraph, chọn Line spacing là 1.5 lines 

C.Vào menu Home  Font, chọn Font là “Times New Roman” 

D.Vào menu Home  Font, chọn Line spacing là 1.5 lines 

Câu 184: Trong soạn thảo MS Word sử dụng phím tắt để hủy thao tác vừa thực hiện ta 

dùng: 

A. Ctrl + Z      B. Ctrl + S 

C. Ctrl + N      C. Ctrl + O 

 

Câu 185: Muốn chèn hình ảnh trong MS Word, ta thực hiện: 

A. Page Layout  Picture     B. Insert  Object  Picture 



C. Insert  Picture  chọn ảnh  click Insert  D. Format  Picture 

Câu 186: Để thay thế ký tự, từ, cụm từ trong Ms Word thực hiện các bước: 

A. Chọn ký tự, từ, cụm từ cần thay thế, menu Home  nhóm Editing  chọn Replace 

B. Chọn ký tự, từ, cụm từ cần thay thế, menu Insert  nhóm Editing  chọn Replace 

C. Chọn ký tự, từ, cụm từ cần thay thế, menuInsert  Editing  chọn Change Styles 

D. Chọn ký tự, từ, cụm từ cần thay thế, menu Home  Editing  chọn Find 

Câu 187: Để xóa cột trong Word thực hiện: 

A. Chọn cột  chuột phải cột  Delete Table 

B. Chọn cột  chuột phải cột  Delete Columns 

C. Chọn cột  chuột phải cột Delete Cells 

D. Chọn cột  chọn Delete 

Câu 188: Để tạo đường viền trong Word thực hiện: 

A. Insert  Page Borders  chọn Page Borders  chọn kiểu đường viền trong tab 

Borders  Ok 

B. Home  Page Borders  chọn Page Borders  chọn kiểu đường viền trong tab 

Borders  Ok 

C. Chọn tab Page Layout  chọn Page Borders chọn kiểu đường viền trong tab Borders 

 Ok 

D. Insertchọn Page Borderschọn kiểu đường viền trong tab BordersOk 

Câu 189: Lệnh Page Layout  Columns có thể chia văn bản thành: 

A. Nhiều cột và có thể có đường gạch giữa  B. Tối đa 3 cột 

C. Tối đa 5 cột      D. Một cột duy nhất 

Câu 190: Thực hiện thay đổi font chữ khi đang nhập văn bản, font chữ mới sẽ thể hiện: 

A. Từ vị trí con trỏ trở về sau    B. Trong toàn bộ văn bản 

C. Trong đoạn văn bản hiện hành    D. Một từ (word) sau vị trí con trỏ 

Câu 286: Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện: 

A. Chọn File Page Setup     B. Chọn File Print  

C. Chọn File Print Preview    D. Chọn FileProperties 

 


