
Bài tập và Bài thực hành 2 

I. Dành cho giáo viên 

1. Tổng quan 

- Phạm vi áp dụng: Bài 3 Chương I Tin học lớp 10. 

- Thời lượng: 2 tiết 

- Phương tiện thiết bị cần thiết: máy chiếu, phòng máy thực hành. 

2. Mục đích 

- Học sinh quan sát trực quan, nhận biết được các bộ phận chính của 

máy tính và một số thiết bị khác như máy in, bàn phím, chuột, đĩa, 

ổ đĩa, cổng USB… 

- Làm quen với các thao tác sử dụng bàn phím, chuột. 

- Nhận thức được máy tính được thiết kế rất thân thiện với con 

người. 

- Củng cố lại tất cả kiến thức đã học trong tiết lý thuyết. 

3. Các kiến thức và kỹ năng được củng cố, rèn luyện. 

 Kiến thức 

- Cấu trúc chung của máy tính. 

- Hoạt động của máy tính. 

- Khái niệm lệnh, chương trình. 

- Chức năng của các bộ phận máy tính. 

- Nguyên lý J. Von Neumann. 

 Kỹ năng: 

- Nhân biết và sử dụng thành thạo các thiết bị bàn phím, chuột… 

- Phân biệt thiết bị vào và thiết bị ra; bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài; 

Ram và Rom; Đĩa cứng và đĩa mềm… 

4. Các lưu ý sư phạm 

II. Dành cho học sinh 

A. Thực hành 

Yêu cầu: Học sinh thực hành các thao tác theo yêu cầu của giáo 

viên và ghi lại các bước làm. 

1. Làm quen với máy tính 

Tại phòng máy, học sinh thực hành các thao tác sau: 

- Khởi động máy tính. 

- Cách bật tắt một số thiết bị như màn hình, máy in, loa, moderm. 



-  Ghi tên tất cả thiết bị có trong phòng máy và công dụng của nó 

vào phiếu học tập. 

2. Sử dụng bàn phím 

- Phân biệt các nhóm phím trên bàn phím. 

- Sử dụng một số tổ hợp phím tắt trong windows:  

Ghi lại chức năng của nó vào phiếu học tập

Alt + F4  

Ctrl + F4  

Alt + Tab  

Alt + ESC  

Ctrl + ESC  

ESC  

Ctrl + Tab  

Ctrl + Shift + Tab  

win + D  

win + E  

win + F  

win + L  

win + M  

win + R  

- Qua việc hướng dẫn sơ lược của giáo viên về gõ phím bằng 10 

ngón, học sinh tập gõ phím 10 ngón bằng phần mềm Mario, thi 

gõ một đoạn văn trong vòng 5p, bằng 10 ngón. Ai gõ nhanh 

nhất sẽ có thưởng.  

3. Sử dụng chuột 

- Sử dụng thành thạo các thao tác với chuột: di chuyển, nháy 

chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột, lăn chuột…  

- Cho học sinh chơi 1 game sử dụng các thao tác trên chuột trong 

vòng 5 phút. 

B. Bài tập 

Yêu cầu: Chiếu cho học sinh một dãy các ô chữ, học sinh lần lượt 

chọn ô chữ và câu hỏi, trả lời đúng sẽ lật được ô chữ đó. Ai trả lời 

đúng sẽ có 1 phần quả nhỏ của cô giáo (1 cây kẹo), ai đoán được 

hàng dọc được cộng 1 điểm vào bài kiểm tra 1 tiết. 
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Câu 1:  Màn hình, loa, máy chiếu… là các thiết bị thuộc dạng gì? 

Câu 2: Thiết bị nào có thể thay thế một số thao tác trên bàn phím? 

Câu 3: Điền vào chỗ trống: “Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng 

mã nhị phân để lưu trữ,….như những dữ liệu khác”. 

Câu 4: Đây là thành phần quan trọng nhất của máy tính, thực hiện và 

điều khiển việc thực hiện chương trình. 

Câu 5: Đây là bộ phận của CPU có chức năng thực hiện các phép 

toán số học và logic, các thao tác xử lý thông tin. 

Câu 6: Đây là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi 

lưu trữ dữ liệu đang được xử lý. 

Câu 7: Điền vào chỗ trống: “ Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng 

chương trình, lưu trữ chương trình và …theo địa chỉ tạo thành một 

nguyên lí chung gọi là nguyên lí Phôn Nôi – man. 

Câu 8: Đây là vùng nhớ đặc biệt của CPU, dùng để lưu trữ tạm thời 

các lệnh và dữ liệu  đang được xử lý. 

Câu 9: Điền vào chỗ trống: “Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lý, 

xuất, truyền và …thông tin.” 

Câu 10:  Đây là nhóm phím, khi mà ta gõ một phím nào đó mã tương 

ứng của nó được truyền vào máy. 

Câu 11: Điền vào chỗ trống: “máy tính hoạt động theo ….” 

Câu 12: Là một thiết bị lưu trữ có dung lượng lớn với kích thước nhỏ 

gọn và sử dụng cổng giao tiếp USB.  

Câu 13: Đây là phần bộ nhớ có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc làm 

việc. 

Câu 14: Đây là thiết bị dùng để truyền thông giữa các hệ thống máy 

tính thông qua đường truyền. 

III. Đáp án chi tiết 

1. Thực hành: 



Câu 2: Sử dụng bàn phím – các phím tắt trong windows 

Alt + F4 đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích 

hoạt  

Ctrl + F4 đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, 

Excel...  

Alt + Tab chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.  

Alt + ESC Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở  

Ctrl + ESC hiển thị thực đơn Start  

ESC bỏ qua tác vụ hiện tại 

Ctrl + Tab chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại  

Ctrl + Shift + Tab chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại   

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở  

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer  

win + F Tìm kiếm  

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)  

win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở  

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình 

quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các 

tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở 

cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print 

Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt 

2. Bài tập: 

Hàng ngang: 

Câu 1: Thiết bị ra 

Câu 2: Mouse 

Câu 3: Xử lý 

Câu 4: CPU 

Câu 5: Bộ số học/ logic 

Câu 6: Main Memory 

Câu 7: Truy cập 

Câu 8: Register 

Câu 9: Lưu trữ 

Câu 10: Phím chức năng 

Câu 11: Chương trình 

Câu 12: Thiết bị nhớ 

Flash 

Câu 13: Ram 

Câu 14: Modem 

Hàng dọc: Bộ xử lý trung tâm 

    T H I E T B I R A            

        M O U S E            

         X U L Y            

       C P U               

 B O S O H O C / L O G I C           

M A I N M E M O R Y               



         T R U Y C A P         

         R E G I S T E R        

       L U U T R U            

 P H I M C H U C N A N G            

    C H U O N G T R I N H          

         T H I E T B I N H O F L A S H 

        R A M              

         M O D E M           

 


