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Chương I:  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Bài 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC 

I. Sự hình thành và phát triển của Tin học: 

- Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh 

mẽ và động lực cho sự phát triển đó là do nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của 

con người. 

- Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nội 

dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng. Một trong những đặc 

thù đó là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời với việc 

phát triển và sử dụng máy tính điện tử. 

II. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử: 

1. Đặc tính của máy tính điện tử: 

 – Máy tính có thể làm việc 24 giờ/ngày mà không mệt mỏi. 

 – Tốc độ xử lý thông tin nhanh, chính xác. 

 – Máy tính có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn trong một không gian hạn chế. 

 – Các máy tính cá nhân có thể liên kết với nhau thành một mạng và có thể chia sẻ 

dữ liệu giữa các máy với nhau. 

 – Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng và phổ biến. 

2. Vai trò của máy tính điện tử: 

Là một công cụ lao động do con người sáng tạo ra để trợ giúp trong công việc, 

hiện không thể thiếu trong kỉ nguyên thông tin và ngày càng thêm nhiều khả năng 

kì diệu. 

III. Thuật ngữ tin học 

 Một số thuật ngữ Tin học được sử dụng là: 

  – Informatique 

  – Informatics 

  – Computer Science 

 Khái niệm về tin học: 

 Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện 

tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, 

tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội. 
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

A. Câu hỏi tự luận: 

1. Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay. 

2. Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học? 

3. Hãy nêu những đặc tính ưu việt của máy tính. 

4. Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử 

lí thông tin. 

B. Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: 

Tin học là 

A. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử 

B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin 

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử 

D. Lập chương trình cho máy tính 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai? Vì sao? 

A. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính 

ngày càng cao. 

B. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực 

tế và dễ sử dụng hơn. 

C. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội. 

D. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp. 

Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao 

động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì: 

A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin 

B. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó 

C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm 

kiếm thông tin 

D. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác 

Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng: Tin học là một ngành khoa học vì đó 

là ngành 

A. Nghiên cứu máy tính điện tử 

B. Sử dụng máy tính điện tử 

C. Được sinh ra trong nền văn minh thông tin 

D. Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng 

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì? 

A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông 

B. Sự ra đời của máy bay 
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C. Sự ra đời của máy tính điện tử 

D. Sự ra đời của máy cơ khí 

Câu 6: Đặc thù của ngành tin học là gì? 

A. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin 

B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát 

triển và sử dụng máy tính điện tử 

C. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động 

D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán 

Câu 7: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào? 

A. Động cơ hơi nước 

B. Máy điện thoại 

C. Máy tính điện tử 

D. Máy phát điện 

Câu 8: Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt 

hơn con người? 

A. Khi phân tích tâm lí một con người 

B. Khi chuẩn đoán bệnh 

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp 

D.Khi dịch một tài liệu. 

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất? 

A. Giải trí 

B. Công cụ xử lí thông tin 

C. Lập trình và soạn thảo văn bản 

D. A, B, C đều đúng 

Câu 10: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền 

với…… và ……máy tính điện tử 

A. Sự phát triển, sử dụng 

B. Sử dụng, tiêu thụ 

C. Sự phát triển, tiêu thụ 

D. Tiêu thụ, sự phát triển 

 

 

 

 

 

 

  


