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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 
Môn Tin học 6 – Năm học 2019 – 2020. 

A. LÝ THUYẾT 

HS nắm vững các nội dung sau: 

- Quy tắc soạn thảo văn bản trong Word (có tạo bảng). 

- Định dạng: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ cho văn bản. 

- Định dạng đoạn văn bản: căn lề, thay đổi lề cả đoạn văn (tăng, giảm lề trái của cả 

đoạn văn bản), khoảng cách dòng trong đoạn văn. 

- Chèn hình ảnh minh họa vào văn bản, bố trí được ảnh theo yêu cầu. 

- Trình bày trang in: chọn hướng trang và đặt lề trang. 

- Làm thành thạo các bài thực hành 8 (sgk/138), BTH9 (sgk/144) và bài thực hành 

tổng hợp (sgk/145). 

B. ĐỀ THỰC HÀNH THAM KHẢO 

* Kiểm tra thực hành trên máy 
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ĐỀ 1 
1. Soạn thảo nội dung văn bản sau:  

Trong đầm gì đẹp bằng sen… 

 

     Có lẽ nếu có cuộc bình chọn loại hoa nào vừa dân dã, gần gũi với đời sống người 

dân nông thôn đồng bằng Việt Nam vừa toát lên vẻ cao quý, thanh khiết thì hoa sen ắt 

hẳn giành “vương miện”. Trong thời đại cách mạng, nhân dân Miền Nam đã tự hào: 

 “Tháp Mƣời đẹp nhất hoa sen.  

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” 

     Thật thú vị, từ thời xa xưa nhân dân Việt Nam đã từng ấp iu bài ca dao nổi tiếng về 

loài hoa này:       

“Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 

      Bài ca dao này, chúng tôi đã được học từ thời “vỡ lòng” và thật bất ngờ nó có một 

sức sống dai dẳng trong lòng tưởng chừng nhập tâm đến mức không ý thức được sự 

cần thiết phải cắt nghĩa xem nó hay, nó đẹp ở chỗ nào! 

*** 

THÀNH TÍCH CỦA VIỆT NAM TẠI CÁC KỲ SEA GAMES 

Năm Sea Games HCV HCB HCĐ 

2005 23 71 68 89 

2007 24 64 58 82 

2009 25 83 75 57 

2011 26 96 92 100 

 

2. Định dạng và trình bày văn bản theo yêu cầu sau:  

a) Sử dụng phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ nội dung: 13, cỡ chữ tiêu đề: 

15, định dạng kiểu chữ (in đậm, thƣờng, in nghiêng) theo văn bản mẫu. 

b) Khoảng cách giữa các đoạn: 6 pt, căn lề theo văn bản mẫu. 

c) Trình bày trang in: Hƣớng in: hƣớng giấy đứng, Cỡ giấy: A4, Lề trên:2cm, Lề 

dƣới: 2cm, Lề trái: 3cm, Lề phải: 2cm. 

-HẾT- 

 

Căn lề giữa 

Căn lề giữa 

Căn lề trái 

In line with text 

Căn giữa 

Căn thẳng 2 

lề 
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ĐỀ 2 
1. Soạn thảo nội dung văn bản sau:  

Nhật ký của Mẹ 

 Khởi đầu bài hát là hình ảnh thuở con mới là một hài nhi đang lớn dần trong 

bụng mẹ, rồi đến ngày con chào đời trong “giọt nước mắt lăn trên khóe môi của Cha” 

và “mắt Mẹ lệ nhòa”, cho tới khi con biết nói, chập chững đi.  

 

 Rồi đến lúc con “ngập ngừng bƣớc sau lƣng Mẹ” trong ngày đầu cắp sách đến 

trường, ngày tháng qua đi, con lớn khôn với “nụ hồng giấu trong ngăn bàn, Lá thƣ viết 

vội, có tên rất lạ, chắc là ngƣời con thƣơng rất nhiều”. Hay đến lúc “Một ngày con 

lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ” để rồi “con lại trở về bên Mẹ” 

và “con Mẹ vẫn bé nhƣ thiên thần”… 

 “Nhật ký của Mẹ” do nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sáng tác như những dòng tự 

sự của người Mẹ dõi theo sự lớn khôn, trưởng thành của người con với bao cảm xúc 

lắng đọng của tình mẫu tử. 

**** 

DANH SÁCH HỌC SINH 

STT Họ và tên Năm sinh Lớp 

1 Nguyễn Hoàng Anh 17/03/2002 6A1 

2 Trần Mỹ Hồng 12/04/2002 6A2 

3 Lê Ánh Mai 25/01/2001 6A3 

4 Đỗ Ngọc Hoàng 20/10/2002 6A4 

5 Lữ Thị Thanh Tâm 30/04/2002 6A5 

 

2. Định dạng và trình bày văn bản theo yêu cầu sau:  

a) Sử dụng phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ nội dung: 13, cỡ chữ tiêu đề: 

17, định dạng kiểu chữ (in đậm, thƣờng, in nghiêng) theo văn bản mẫu. 

b) Khoảng cách giữa các đoạn: 6 pt, căn lề theo văn bản mẫu. 

c) Trình bày trang in: Hƣớng in: dọc (Portrait), Cỡ giấy: A4, Lề trên:2cm, Lề 

dƣới: 2cm, Lề trái: 3cm, Lề phải: 2cm. 

 

 

 

 

 

Căn thẳng 2 lề 

Căn giữa 

Căn thẳng lề phải 

Căn thẳng lề trái 
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ĐỀ 3 

1. Soạn thảo nội dung văn bản sau: (5đ) 

Mùa Hè Kỷ Niệm 
Tác giả: Dung Nguyên 

Sân trường văng vẳng tiếng ve. 
Kìa cây phượng vĩ hoa che kín cành. 
Xuân qua hè đến phải đành. 
Xa thầy xa bạn độc hành lẻ loi..... 

Thời gian thoăn thoắt như thoi. 

Chợt đi chợt đến khiến tôi chạnh buồn. 
Hai mươi năm xa mái trường. 
Chưa ngày về lại cội nguồn tuổi thơ. 

Học trò đầy ắp mộng mơ. 
Nhưng đời như sỏi trơ trơ chân mòn! 

 

      

DANH SÁCH XẾP HẠNG BÀI HÁT YÊU THÍCH NHẤT 

Tên bài hát Ca sĩ Số điểm 

Tuổi đá buồn Hồng Nhung 7924 

Cỏ xót xa đưa Quang Dũng 3540 

Đêm thấy ta là thác đổ Đàm Vĩnh Hưng 2623 

Hãy yêu nhau đi Trần Thu Hà 2358 

Ru đời đi nhé Giang Trang 2036 

 

2. Định dạng và trình bày văn bản theo yêu cầu sau:  

a) Sử dụng phông chữ: Verdana, cỡ chữ nội dung: 14, cỡ chữ tiêu đề: 20, định dạng 

kiểu chữ (in đậm, thường, in nghiêng) theo văn bản mẫu. (1đ) 

b) Khoảng cách giữa các dòng thơ: 6pt. Khoảng cách giữa các khổ thơ: 18pt(1,5đ) 

c) Căn lề: theo văn bản mẫu. (0,5đ) 

d) Chèn hình và bố trí hình ảnh như đề bài. (1đ) 

e) Trình bày trang in: Hướng in: dọc (Portrait), Cỡ giấy: A4, Lề trên: 2cm, Lề dưới: 

2cm, Lề trái: 2,5cm, Lề phải: 1,5cm. (1đ) 

 

 

 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/12794/Dung_Nguyen/
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ĐỀ 4 

1. Soạn thảo nội dung văn bản sau: (5đ) 

CÒN MÃI.. 
Tác giả: Hồng Liễu 

Ngày xưa rồi cũng đi qua 

Dấu chân kỷ niệm nhạt nhòa nắng mưa 

Đường qua lối cũ trường xưa 

Ai quên, ai nhớ tiễn đưa một ngày 

Bây giờ lối ấy còn ai 

Hoàng hôn áo trắng còn bay cổng trường? 

Bồi hồi nhớ nhớ thương thương 

Biết bao kỷ niệm còn vương một thời...! 

Bảng đen phấn trắng cả đời 

Những câu thơ cũ cắt rời từ khi... 

Thôi đành đếm bước quay đi 

Thu tàn đông đến còn gì mà mơ! 

Xa rồi để nhớ thẫn thờ 

Những ngày còn lại thôi chờ…tiếng ve 

Quay vòng dĩ vãng lặng nghe... ! 

Tiếng chuông báo tiết như se thắt lòng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Định dạng và trình bày văn bản theo yêu cầu sau:  

a) Sử dụng phông chữ: Arial, cỡ chữ nội dung: 13, cỡ chữ tiêu đề: 18, định dạng kiểu 

chữ (in đậm, thường, in nghiêng) theo văn bản mẫu. 

b) Căn lề: theo văn bản mẫu. 

c) Mỗi dòng thơ cách nhau: 6pt. 

d) Chèn hình và bố trí hình ảnh như đề bài. 

e) Trình bày trang in: Hướng in: dọc (Portrait), Cỡ giấy: A4, Lề trên: 2cm, Lề dưới: 

2cm, Lề trái: 3cm, Lề phải: 1,5cm. 


