
  
Phần thực hành  
1. Cho hiện lên trên màn hình 5 Tag ( thẻ ) ( các nhóm lệnh của Access) muốn xem 

chi tiết cac thẻ thi làm gì ? 

2. Trình bày một số lựa chọn trong Access sử dụng lựa chọn này như thế nào ? 

3. Tạo một table trong Acces Giải thích ? 

4. Để xem dữ liệu trong một bảng làm thế nào  ? minh họa 

5. Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu làm thế nào  ? Thể hiện trên máy ? 

6. Có hai cách xem bảng trong Access và thêm dữ liệu vào bảng đó là những cách 

nào ? Minh họa  giải thích ? 

7. Thêm một trường mới trong Table làm thế nào ? Minh họa 

8. Định dạng kiểu dữ liệu? Minh họa ? 

9. Quản lý bảng đó là những việc gì ? Minh họa ? 

10. Làm thế nào để xóa một bảng khỏi CSDL ? trình bày và giải thích  

11. Đổi tên Table như thế nào ? Minh họa trên máy?  

12. Thêm phần mô tả cho bảng mục đích là gì ? Thưc hiện thế nào ? Minh họa 

13. Để thêm một bản ghi mới vào bảng làm thế nào ? Minh họa ? 

14. Để tìm và thay thế dữ liệu trên bảng  làm thế nào ? Minh hoạ và giải  tùy chọn 

trong thao tác này ? 

15. Để sắp xếp các bản ghi có những lựa chọn nào ? Minh họa 

16 Để lọc theo một cột phải làm gì ? Minh họa ? 

17. Để thiết kế một truy vấn sử dụng Query Design lựa chọn này được gọi từ Table 

nào ? Minh họa 

18. Để thực thi truy vấn kích nút nào trên thanh công cụ ? minh họa ? các lựa chọn 

này  hiện ra trên màn hình phải làm gì ? 

19. Để thay đổi màu sắc và font sử dụng Thẻ Design hay Arrange ? Minh họa  

20. Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet thực hiện thế nào ? 

hãy thực hiện điều này trên máy 

21. Để xem trước Form Kích hoạt vào thẻ nào ? sau đó sử dụng lựa chọn (option) 

nào? Minh họa  

22. Tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard phải tiến hành sử dụng các thẻ và 

các lựa chọn nào ? minh họa trên máy  

23. Để thay đổi chế độ xem báo cáo dùng thẻ nào ? sau đó dùng lựa chọn nào? 

Minh họa 

24. Để tạo một báo cáo trắng mục đích là gi? Sử dụng thẻ nào và lựa chọn nào? 

25. Để thiết kế một báo cáo sử dụng thẻ nào và lựa chọn nào? 

26. Thực hiện một số thao tác nào đó  trên Tag Home mà em thành thạo nhất  

27. Làm thế nào để thiết kế một Table trong Access ? sử dụng các thẻ nào và các 

lựa chọn nào ? minh họa 



28. Tạo Quick Access Toolbar như thế nào? Minh họa 

29. Xem nội dung một bảng sử dụng thẻ nào và lựa chọn nào minh họa ? 

30. Các loại đồ thị dung màu như thế nào ? hãy dùng màu cho đồ thị mà em thành 

thạo    

  

Phần 2 Lý thuyết 
1. Quản lý gồm 5 yếu tố tạo thành hãy trình bày các yếu tố này  

2. Tin học quản lý bao gồm 3 chức năng chính là gì ? trình bày và giải thích  

3. Yếu tố tạo thành nên tin học quản lý được xác định như thế nào ? giải thích 

 

4. Định nghĩa về cơ  dữ liệu ? 

5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS) có vai trò 

nhiệm vụ gì ? 

6. Dùng hộp thoại Dialogs trong visual basic như thế nào ? 

7. Biến mảng dùng làm gì ? khai báo như thế nào ? 

8. Form có thể chứa những điều khiển, làm thế nào để đưa các điều khiển vào 

Form ? 

9. Mỗi điều khiển trên form là gì ? làm thế nào để tạo ra các điều khiển ? 

10. Đối với người sử dụng, giao diện chính là ứng dụng, em hiểu điều đó như thế 

nào ? 

11. Lập trình với những đối tượng. Vậy các đối tượng trong Visual Basic gồm 

những gì ? 

12. Trình bày các loại dữ liệu trong visual basic 

13. Trình bày các phép toán trong visual basic 

14. Định nghĩa về biến cách khai báo biến 

15. Phạm vi sử dụng biến được hiểu như thế nào ? 

16. trình bày một số hàm sử lý kiểu số mà em biết  

17.Trình bày cấu trúc điều kiện ? lấy thí dụ minh họa? 

18. trình bày các khái niệm về FORM trong thiết kế giao diện? 

19. Đối tượng dùng để nhập xuất dữ liệu có đặc điểm gì ? khi dùng cần lưu ý gì ? 

20. Với các công cụ lập trình xử lý dữ liệu như ADO (Active Data Object), người 

dung có tiện ích gì khi xử lý dữ liệu ? 

21. Report là công cụ để tạo các báo cáo, kết xuất dữ liệu ra màn hình hoặc máy in 

dữ liệu nguồn để tạo báo cáo phải như thế nào ? 

22. Trình bày cấu trúc của một report ? giải thích từng thành phần của nó của cấu 

trúc ? 

23. Một đối tượng có thể có nhiều  thành phần, Hãy trình bày thuộc tính của đối 

tượng ? 

24. Trình bày thuộc tính tên của đối tượng ? 

25. Trình bày thuộc tính của nút lệnh ? 



26. Trình bày sự khác nhau của Check box và radio box ? 

27. Trình bày về biến cục bộ và biến toàn cục ? 

28. Trình bày hoạt động của vòng lặp Do While … Loop ? 

29. Vai trò chính của ADO.NET là gì ? minh họa ? 

30. ADO.NET sử dụng dữ liệu ở dạng nào ? trình bày và giải thích ? 

  


