CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
TIN 10 BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH
Câu 1: Thiết bị này chứa các chương trình hệ thống được cài đặt bởi nhà sản xuất nên không xóa được.
A. ROM
B. RAM
C. Bộ nhớ ngoài
D. Bộ nhớ trong
Câu 2: Bộ phận quan trọng nhất của máy tính là
A. Bộ xử lý trung tâm
B. Bộ nhớ trong
C. RAM
D. ROM
Câu 3: Các thiết bị sau đóng vai trò là thiết bị ra của máy tính
A. Máy chiếu, máy in, màn hình, tai nghe
B. Máy chiếu, máy in, máy quét, Loa
C. Máy chiếu, bàn phím, Webcam, Micro
D. Máy chiếu, máy in, bàn phím, Micro
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Máy tính hoàn toàn hoạt động theo sự điều khiển trực tiếp của con người.
B. Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân, được lưu trữ và xử lí như những dữ liệu
khác.
C. Máy tính hoạt động theo chương trình.
D. Việc truy cập đến dữ liệu trong máy tính thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó.
Câu 5: Bộ nhớ chứa các chương trình hệ thống được nhà sản xuất nạp sẵn là:
A. ROM
B. RAM
C. Bộ nhớ trong
D. Bộ nhớ ngoài
Câu 6: Bộ nhớ nào sẽ không còn dữ liệu khi ngắt nguồn điện của máy?
A. RAM
B. Bộ nhớ ngoài
C. Bộ xử lý trung tâm
D. ROM
Câu 7: DVD, ROM, Keyboard lần lượt là các thiết bị?
A. Bộ nhớ ngoài - bộ nhớ trong - thiết bị vào
B. Bộ nhớ trong - bộ nhớ ngoài - thiết bị vào
C. Bộ nhớ ngoài - bộ nhớ trong - thiết bị ra
D. Bộ nhớ trong - bộ nhớ ngoài - thiết bị ra
Câu 8: Hệ thống tin học gồm các thành phần
A. Phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người
B. Máy tính, mạng và phần mềm
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
D. Người quản lí, máy tính và Internet

Câu 9: Bộ xử lí trung tâm (CPU) là:
A. Thiết bị chính thực hiện và điều khiển chương trình
B. Gồm bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM.
C. Bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong.
D. Thanh ghi

