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Thời gian làm bài: 60 phút 
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(Đề thi gồm 02 trang)  
 

ĐỀ BÀI 

❶ Chuẩn bị 

a. Tạo thư mục  

Tạo thư mục trên màn hình Desktop và đặt tên theo cấu trúc “Tên GV-Năm sinh” 

b. Chuẩn bị tệp nguồn 

- Tải và xả nén thư mục DATA (là dữ liệu làm bài) vào thư mục vừa tạo 

(Tải tại http://thtienphong.pgdgialam.edu.vn)  

- Tệp nguồn bài trình chiếu “HoHoanKiem.pptx” lưu tại thư mục “Tên GV-Năm 
sinh”  

❷. Soạn bài giảng  

a. Chủ đề 

Giới thiệu danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm 

b. Danh sách các Slide, nội dung chính 

Yêu cầu chung:  

- Các nội dung/ slide trình bày phù hợp, sử dụng màu sắc hài hòa, đảm bảo thẩm 
mĩ, khoa học, lời giới thiệu/ nội dung âm thanh (do thí sinh tự thu âm) được 
đồng bộ khớp với nội dung cần trình bày.  

- Các nội dung phù hợp với học sinh tiểu học (lớp 5).  

TT Nội dung  yêu cầu, Slide chính Điểm Ghi chú 
1.  Slide giới thiệu 

Về tác giả (Họ và tên, đơn vị công tác, Email, điện 
thoại, …) và tên cuộc thi.   

0.5  

2.  Slide dàn ý 
Giới thiệu các nội dung chính của bài giảng 

1  

3.  Slide giới thiệu bài  1  
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Nội dung giới thiệu trong tệp Gioi thieu.docx (của 
thư mục DATA) 

4.  Các Slide nội dung bài học 
- Video quần thể Hồ Hoàn Kiếm (video 
HoanKiem.mp4) 
- Vị trí địa lý 
- Lịch sử 
- Di tích  
Nội dung trong tệp Vi tri, lich su, di tich.docx 
(của thư mục DATA) 
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5.  Slide bài tập trắc nghiệm  
Chọn đáp án đúng nhất 
Hồ Hoàn Kiếm nằm ở quận nào của thành phố Hà 
Nội?  

A. Hoàn Kiếm  
B. Long Biên  
C. Cầu Giấy  
D. Tây Hồ 

1.5  

6.  Slide bài tập điền khuyết 
Điền từ còn thiếu vào ô trống 
Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn 
với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho 
Rùa thần. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê 
Lợi dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng 
nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả thanh gươm mà 
Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh 
xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần 
và rùa lặn xuống nước biến mất.  

1.5 Chữ đậm 
là chữ cần 
điền 
khuyết – 
đáp án 

7.  Slide kết thúc 
Dặn dò, kết thúc bài học 

0.5  

 

❸ Xuất bản, nộp bài 

Xuất bản bài giảng (định dạng HTML5), nén cả thư mục “Tên GV-Năm sinh” gửi 
về Email haicuong-c1tienphong-gl@hanoiedu.vn  

---HẾT--- 


