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PHẦN I: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS  

Nội dung: 
Giúp người học có những kiến thức để sử dụng tốt HĐH Windows XP: 

 Tổng quan Hệ Điều Hành Windows. 

 Quản lý Desktop 

 Menu Start 

 Windows Explorer 

 Control Panel 
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Bài 1: TỔNG QUAN VỀ WINDOWS 
1.1. MÀN HÌNH SAU KHI KHỞI ĐỘNG WINDOWS 

1.1.1. Nền màn hình (DESKTOP) 

1.1.2. Các biểu tượng (ICONS) 

- Biểu tượng cho một Folder, Ví dụ: My Document 

- Biểu tượng cho lối tắt (Shortcut) để khởi động nhanh một ứng dụng 

1.1.3. Thanh công việc (TASKBAR) 

- Bình thường Taskbar nằm ở cạnh dưới màn hình, ta có thể dùng mouse kéo rê (drag) taskbar 

và bỏ ở một trong 3 cạnh của màn hình. 

- Bên trái Taskbar là nút START, nơi khởi đầu cho nhiều chương trình chạy trên Windows. 

- Bên phải là biểu tượng đồng hồ cho biết ngày giờ của hệ thống, kế bên là các biểu tượng của 

các thiết bị khác đang hoạt động cùng hệ thống (loa, card mạng,…). 

- Ngoài ra, Taskbar còn là nơi chứa các biểu tượng của các ứng dụng đang chạy, nhưng cửa sổ 

của ứng dụng đó đã bị cực tiểu. 

1.1.4. Con trỏ Mouse (Mouse pointer) 

- Trên màn hình ta thấy một mũi tên, khi ta di chuyển mouse (trên một mặt phẳng) thì mũi tên 

di động theo, ta gọi mũi tên này là con trỏ mouse. 

1.2. THAO TÁC HIDE / UNHIDE LẠI TASKBAR 

R.Click trên Taskbar  Properties (hay Click nút Start  Settings  Taskbar) 

Xuất hiện hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties  Chọn Tab General. Trên hộp thoại 

này chứa các mục chọn như sau: 

- Clock the taskbar: Khóa thanh Taskbar 

- Auto-hide the Taskbar: Tự động ẩn, muốn thấy lại thanh Taskbar ta đưa con trỏ vào sát cạnh 

mà Taskbar đang ẩn bên dưới. 

- Keep the Taskbar on top of the windows: Thanh Taskbar luôn nằm trên mọi cửa sổ 

- Group similar Taskbar buttons: Gom nhóm các cửa sổ cùng loại lại thành một nút trên thanh 

Taskbar. 

- Show Quick Launch: Hiển thị thanh công cụ Quick Launch. 

- Show the clock: Hiển thị đồng hồ hệ thống. 

 Chọn OK để kết thúc công việc. 

1.3. CỬA SỔ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA CỬA SỔ 

1.3.1. Phân loại 

- Cửa sổ ứng dụng (Application Window): chứa chương trình ứng dụng đang chạy, đặc điểm 

của cửa sổ này là chứa một thanh lệnh (Menu bar). 

- Cửa sổ tư liệu (Document Windown): là cửa sổ nằm trong cửa sổ ứng dụng, chứa các file tài 

liệu, không có thanh lệnh, có thể mở nhiều cửa sổ này trong cùng một lúc. 

- Cửa sổ hoạt động (Active Window): Là cửa sổ ta đang làm việc. 

1.3.2. Thành phần của một cửa sổ 

 Thanh tiêu đề (Title bar): chứa tên của cửa sổ ứng dụng đang chạy. 

 Icon điều khiển (Control Menu Icon): Nằm trên thanh tiêu đề phía bên trái. Click mouse 

vào nút này sẽ xuất hiện một menu gồm các nhóm lệnh: 

- Restore: Phục hồi cửa sổ 

- Move: Di chuyển cửa sổ 



 

Học thi trực tuyến tại Website: www.saomai.edu.vn Trang 3 
 

Trung tâm đào tạo tin học – ngoại ngữ - kinh tế SAO MAI 
 

 

- Size: Thay đổi kích thước của cửa sổ 

- Minimize: Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng nằm trên thanh Taskbar 

- Maximize: Phóng to cửa sổ đầy màn hình 

- Close: Đóng cửa sổ 

 Nút cực tiểu: Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng nằm trên thanh Taskbar. 

 Nút cực đại: Phóng to cửa sổ đầy màn hình. 

 Nút phục hồi: Đưa cửa sổ về kích thước ban đầu. 

 Nút Close: Đóng cửa sổ 

 Đường viền cửa sổ: phạm vi cửa sổ, là vị trí để thay đổi kích thước cửa sổ. 

 Thanh trượt (Scroll Bar): Thanh cuộn có hai loại: dọc (Vertical Scroll Bar), ngang 

(Horizontal Scroll Bar). Trên mỗi thanh cuộn đều có các nút mũi tên và các hộp trượt. 

 Thực đơn (Menu) 

 Thanh công cụ (Tool bar) 

 Thanh trạng thái (Status bar) 

1.4. CÁC THAO TÁC VỚI CỬA SỔ 

1.4.1. Thay đổi kích thước 

- Dùng mouse 

Trỏ đến đường viền hay góc cửa sổ, con trỏ thành mũi tên hai đầu  hoặc , drag mouse để 

thay đổi tùy ý. 

- Dùng lệnh 

Control menu icon  Size  Click mũi tên có vị trí tương ứng với cạnh muốn thay đổi kích 

thước 

- Dùng phím 

Cửa sổ ứng dụng  (Alt + space bar), cửa sổ tư liệu (Alt + dấu trừ) 

1.4.2. Di chuyển cửa sổ 

- Dùng mouse 

Trỏ đến thanh tiêu đề, drag mouse đến vị trí mới rồi nhả mouse 

- Dùng lệnh 

Menu control icon  Move  Click phím mũi tên có vị trí tương ứng với hướng muốn thay đổi 

rồi nhấn Enter. 

1.4.3. Sắp xếp các cửa sổ 

R.Click trên Taskbar, chọn các lệnh trên menu như sau: 

- Cascade Windows: sắp xếp chồng lên nhau 

- Tile Windows Horizontally: kế cận chiều ngang 

- Tile Windows Vertically: kế cận chiều dọc 

1.5. CHỌN VÀ SỬ DỤNG LỆNH TRÊN MENU BAR 

1.5.1. Chọn / đóng menu lệnh 

- Dùng mouse: 

Click vào tên nhóm lệnh. Nếu muốn đóng click vào vị trí bất kỳ. 

- Dùng phím: 

Click Alt + ký tự gạch dưới của mục lệnh, nếu muốn đóng menu nhấn Alt + F10. 

1.5.2. Tìm hiểu các lệnh trên menu bar 

- Lệnh bị mờ: là lệnh chưa dùng được trong trạng thái hiện hành. 
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- Lệnh có 3 dấu chấm đi sau: là lệnh khi chọn sẽ xuất hiện thêm một hộp thoại kế tiếp và chọn 

các chi tiết trên hộp thoại thì lệnh mới thực hiện. 

- Lệnh có dấu  đi sau: khi thi hành sẽ xuất hiện thêm một menu phụ. 

- Lệnh có dấu : lệnh có hiệu lực (trạng thái on).  

1.6. CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CỬA SỔ HAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

ỨNG DỤNG 

1.6.1. Giữa các cửa sổ ứng dụng 

- Click Alt + Tab, sau đó thả Tab, đến khi xuất hiện cửa sổ ứng dụng muốn chuyển thì nhả Alt. 

Nếu không vẫn giữ Alt và click Tab để chuyển đến cửa sổ ứng dụng khác. 

- Click Alt – ESC để duyệt lần lượt qua các cửa sổ ứng dụng cho đến khi gặp cửa sổ ứng dụng 

đang mở trên thanh Taskbar (trường hợp có nhiều ứng dụng đang mở).  

1.6.2. Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ tư liệu (bên trong lòng một ứng dụng) 

Dùng tổ hợp phím Ctrl – F6 

1.6.3. Di chuyển giữa các biểu tượng trên Desktop hay trong một cửa sổ: 

Click các phím mũi tên để chọn hay ckick mouse. 

1.7. CÁC LỆNH TRÊN MENU START 

Khi click mouse vào nút Start, một menu xuất hiện chứa nhiều lệnh như sau: 

1.7.1. Shut down 

Dùng tắt máy hay khởi động máy trởi lại, khi Click nút này sẽ xuất hiện hộp đối thoại có chứa 

các mục 

- Shut down: Chọn OK để tắt máy  

- Restart: Khởi động máy trởi lại. 

- Log off: Kết thúc làm việc với tên user đang dùng. 

1.7.2. Run: Cho phép thực thi 1 ứng dụng. 

1.7.3. Help: Cho phép chọn các mục giúp đỡ để sử dụng Windows. 

1.7.4. Find: Trong mục này có chứa lệnh Files or folder để tìm kiếm file theo yêu cầu. 

1.7.5. Settings: Windows sẽ cho chọn tiếp các mục sau: 

- Control panel: Khai báo và thiết lập cấu hình hệ thống. 

- Printer: Khai báo, cài đặt máy in. 

- Taskbar: Các tùy chọn về Taskbar và menu Start. 

1.7.6. Documents: Hiển thị danh sách các file tài liệu đã làm việc trong các lần trước. 
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BÀI TẬP 
A. CÁC THAO TÁC VỚI TASKBAR 

1. Dùng mouse drag Taskbar vào các vị trí: cạnh bên trái màn hình, cạnh bên phải màn hình, 

cạnh trên màn hình, trở về cạnh dưới màn hình như cũ. 

2. Cho ẩn Taskbar, sau đó cho xuất hiện lại. 

3. Cho ẩn Clock sau đó hiện lại. 

4. Cho biết ngày hiện tại 

5. Mở lớn Taskbar và cho trở lại kích thước cũ. 

B. CÁC THAO TÁC VỚI CỬA SỔ 

1. Mở cửa sổ My computer bằng các cách đã học 

2. Mở rộng cửa sổ theo chiều đứng và chiều ngang 

3. Mở rộng cửa sổ theo cả hai cạnh cùng lúc 

4. Di chuyển cửa sổ về vị trí góc dưới bên phải màn hình. 

5. Cực đại cửa sổ. 

6. Phục hồi về kích thước cũ. 

7. Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh Taskbar. 

8. Đóng cửa sổ Mycomputer. 

C. SẮP XẾP CỬA SỔ TRÊN MÀN HÌNH 

1. Mở lần lượt 2 cửa sổ: My computer, Recycle Bin. 

2. Sắp các cửa sổ chồng lên nhau, kế cận nhau theo chiều đứng, kế cận nhau theo chiều ngang. 

3. Thu nhỏ các cửa sổ thành biểu tượng. 

4. Đóng các cửa sổ. 
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Bài 2: QUẢN LÝ DESKTOP 
2.1. TẠO MỚI MỘT FOLDER 

Thao tác: 

- Click nút phải trên màn hình Desktop, xuất hiện Pop Up Menu 

- Chọn lệnh New, chọn tiếp  Folder, xuất hiện biểu tượng 1 Folder và một khung có ghi New 

Folder trên màn hình. Đây chỉ là tên tạm, ta phải gõ tên sau đó nhấn Enter để hoàn tất. 

- Nếu muốn tạo 1 Folder trong 1 Folder khác(Folder mẹ) thì phải mở Folder mẹ ra và Click nút 

phải trên nền bên trong cửa sổ Folder mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. TẠO MỚI MỘT SHORTCUT (LỐI TẮT) 

Thao tác: 

- Click nút phải trên nền màn hình (Desktop), còn nếu muốn tạo trong 1 Folder thì phải mở 

Folder đó ra và click nút phải trên nền màn hình bên trong Folder đó. 

- Khi xuất hiện Pop Up Menu, chọn New  Shortcut, xuất hiện hộp đối thoại Create Shortcut. 
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- Gõ tên tập tin thực thi dùng để khởi động ứng dụng đó vào khung Type the location of the 

item (nếu không nhớ tên tập tin thì Click vào nút Browse, xuất hiện hộp đối thoại Browse for 

Folder, chọn ổ đĩa – thư mục muốn tìm trong khung này, khi tìm ra ta Click chọn tập tin đó rồi 

Click vào nút OK để đưa tên tập tin tìm được vào khung Type the location of the item).  Sau đó 

Click vào nút Next xuất hiện hộp thoại Type a name for this short yêu cầu đặt tên cho Shortcut, 

Click nút Finish để kết thúc. 

2.3. SẮP XẾP CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN DESKTOP 

- Click nút phải trên màn hình, xuất hiện Pop Up Menu, chọn lệnh Arrange icons, xuất hiện 

menu phụ chọn: 

 Arrange by name: Sắp xếp các biểu tượng theo tên. 

 Arrange by type: Sắp xếp các biểu tượng theo loại tập tin. 

 Arrange by size: Sắp xếp các biểu tượng theo kích thước tập tin (nhỏ trước). 

 Arrange by date: Sắp xếp các biểu tượng theo ngày giờ tạo lập (mới trước). 

 Auto Arrange: Tự động sắp xếp. 

2.4. SẮP XẾP CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG MỘT CỬA SỔ 

Thao tác: 

- Dùng lệnh View  Arrange icons. 

- Click nút phải trên nền màn hình thuộc phạm vi cửa sổ, xuất hiện Pop Up Menu: chọn lệnh 

Arrange icons. 

2.5. ĐẶT / GỠ THUỘC TÍNH CỦA FOLDER & SHORTCUT 

Thao tác: 

- Click  nút phải lên biểu tượng của Folder hay Shortcut, xuất hiện Pop Up Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn lệnh Properties, xuất hiện hộp thoại Properties, chọn Tab General. 

- Trong phần Attributes, click chọn các Checkbox biểu thị các thuộc tính như Read Only, 

Hidden để đắt thuộc tính. 

- Nếu muốn bỏ thuộc tính đã có, bạn cũng click vào các checkbox biểu thị các thuộc tính trên 

để gỡ bỏ thuộc tính đó. 
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- Chọn Apply  và OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. DI CHUYỂN FOLDER VÀ SHORTCUT 

1. Drag mouse tại biểu tượng 

- Mở Folder (hay cửa sổ) có chứa các Folder hay Shortcut muốn di chuyển (cửa sổ nguồn), nếu 

Folder hay Shortcut nằm trên Desktop thì bỏ qua bước này. 

- Drag Folder hay Shortcut muốn di chuyển sang Folder (hay cửa sổ) đích, khi Folder hay 

Shortcut đang di chuyển đã nằm trong phạm vi Folder (hay cửa sổ) đích thì thả nút trái của 

mouse ra. 

2. Drag mouse tại biểu tượng bằng nút phải 

- Drag Folder hay Shortcut muốn di chuyển bằng nút phải sang Folder (hay cửa sổ) đích, khi 

Folder hay Shortcut đang di chuyển đã nằm trong trong phạm vi Folder (hay cửa sổ) đích ta thả 

nút phải của mouse ra. Khi menu xuất hiện, chọn Move Here trên menu. 

3. Dùng nút lệnh 

- Chọn biểu tượng (Folder hay Shortcut) muốn di chuyển. 

- Click vào nút Cut (thao tác này tương đương với lệnh Edit  Cut hay Ctrl + X). 

- Mở Folder (hay cửa sổ) đích, Click vào nút Paste tương đương lệnh Edit Paste hay Ctrl + V. 

4. Dùng lệnh của Shortcut Menu 

- Click nút phải lênh biểu tượng của Folder hay Shortcut muốn di chuyển, xuất hiện Pop Up 

Menu, Click chọn lệnh Cut. 

- Click nút phải lên Folder (hay cửa sổ) đích, xuất hiện menu, Click chọn Paste 

2.7. SAO CHÉP FOLDER VÀ SHORTCUT 

1. Click giữ phím Ctrl + drag mouse tại biểu tượng: 

- Mở Folder (hay cửa sổ) có chứa các Folder hay Shortcut muốn sao chép (cửa sổ nguồn), (nếu 

Folder hay shortcut nằm trên Desktop thì bỏ qua bước này). 

- Click giữ phím Ctrl + drag Folder 
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2. Drag mouse tại biểu tượng bằng nút phải 

- Drag Folder hay Shortcut muốn sao chép bằng nút phải sang Folder (hay cửa sổ ) đích, khi 

Folder hay Shortcut muốn sao chép đã nằm trong phạm vi Folder (hay cửa sổ) đích ta thả nút 

phải mouse ra, xuất hiện Pop Up Menu. 

- Chọn Copy Here. 

3. Dùng nút lệnh 

- Chọn biểu tượng (Folder hay Shortcut) muốn sao chép 

- Click vào nút Copy hoặc lệnh Edit  Copy hay gõ phím tắt: Ctrl + C. 

- Mở Folder (hay cửa sổ) đích, Click vào nút Paste hoặc lệnh Edit    Paste hay Ctrl + V. 

4. Dùng lệnh của Shortcut Menu 

- Click nút phải lên biểu tượng của Folder hay Shortcut muốn sao chép, xuất hiện Pop Up 

Menu, chọn lệnh Copy. 

- Click nút phải lên Folder (hay cửa sổ) đích, xuất hiện menu, chọn Paste 

2.8. XÓA BỎ SHORTCUT VÀ FOLDER 

1. Xóa bỏ Shortcut: dùng một trong các cách sau 

- Cách 1: chọn Shortcut muốn xóa, Click phím Delete 

- Cách 2: Click nút phải lên shortcut muốn xóa, xuất hiện Pop Up Menu chọn Delete. 

- Drag shortcut muốn xóa bỏ vào Recycle Bin. 

- Xuất hiện thông báo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Yes nếu chắc chắn muốn xóa. 

2. Xóa bỏ Folder 

- Nếu Folder muốn xóa đang ở dạng biểu tượng (icon) thì thực hiện xóa Folder giống như xóa 

Shortcut. 

- Nếu Folder muốn xóa đang được mở (đang là 1 cửa sổ) thì Click nút phải của mouse lên 

Control Menu Icon, xuất hiện Menu, Chọn lệnh Delete. 

2.9. ĐỔI TÊN FOLDER VÀ SHORTCUT 

Thao tác: dùng 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1:  

- Click nút phải mouse lên Folder hay Shortcut muốn đổi tên, xuất hiện Pop Up Menu. 

- Chọn lệnh Rename, lúc này điểm chèn xuất hiện trong khung tên của Folder hay Shortcut, xóa 

tên cũ gõ vào tên mới. Enter để kết thúc việc đổi tên. 

Cách 2: 

- Chọn Folder hay Shortcut muốn đổi tên, nhấn F2, xóa tên cũ, gõ vào tên mới. 
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2.10. THAY ĐỔI BIỂU TƯỢNG CỦA MỘT SHORTCUT HAY FOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi tạo mới một shortcut thì Windows có sẵn 1 biểu tượng để gán cho Shortcut đó, tuy nhiên 

nếu không thích biểu tượng đó thì có thể thay thế bằng biểu tượng khác như sau: Click nút phải 

lên biểu tượng, xuất hiện Pop Up Menu, chọn Properties, xuất hiện hộp thoại Properties, chọn 

tab Shortcut, click vào nút Change icon, sẽ có nhiều biểu tượng ở khung Curent icon để thay đổi. 

- Nếu không thấy có nhiều biểu tượng để chọn, Click vào nút Browse để tìm các tập tin chứa 

biểu tượng (gọi là icon files) của Windows, trong các tập tin này có chứa nhiều biểu tượng cho ta 

chọn. 

- Chọn OK. 
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BÀI TẬP 

A. SẮP XẾP CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN DESKTOP 

1. Click nút phải trên màn hình, xuất hiện menu. Chọn lệnh Arrange icons, xem thử lệnh Auto 

Arrange có được chọn chưa? 

- Nếu không có dấu  trước lệnh này thì click mouse tại 1 điểm bất kỳ ngoài nền màn hình để 

đóng menu. 

- Nếu đang có dấu  trước lệnh này thì click vào lệnh này lần nữa để bỏ chọn. 

2. Thực hiện các công việc sau: 

- Dùng mouse di chuyển và sắp xếp tất cả các biểu tượng đang có trên màn hình theo chiều 

ngang sát với cạnh trên của màn hình. 

- Chọn lại lệnh Arrange icons  Auto Arrange 

- Dùng mouse drag biểu tượng My Computer  đến góc trên, bên phải của màn hình rồi thả nút 

mouse ra, bạn có thấy tác dụng của lệnh Auto Arrange không? 

3. Khởi động My Computer 

- Dùng lệnh View  Large icons 

- Dùng lệnh View  Small icons 

- Dùng lệnh View  List 

- Dùng lệnh View  Detail. 

B. KHỞI ĐỘNG MỘT ỨNG DỤNG – CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC ỨNG DỤNG 

4. Khởi động ứng dụng MS-DOS 

5. Khởi động tiếp ứng dụng Control Panel 

6. Chuyển qua MS-DOS và dùng lệnh DIR để xem nội dung của ổ đĩa C: 

7. Chuyển về lại Control Panel, khởi động ứng dụng Date/Time, xem thử ngày giờ hiện tại của 

hệ thống. 

8. Đóng tất cả các cửa sổ. 

C. TẠO FOLDER VÀ SHORTCUT 

9. Tạo Folder có tên My Program trên nền màn hình. 

10. Trong Folder vừa tạo, hãy tạo shortcut cho trò chơi Solitaire, biết tên tập tin có tên là Sol.exe 

11. Khởi động trò chơi Solitaire vừa tạo 

12. Đóng chương trình Solitaire 

13. Tạo tiếp trong Folder My Program 2 chương trình sau: 

- Caculator, biết tên tập tin là CALA.EXE 

- Notpad, biết tên tập tin thực thi là NOTEPAD.EXE 

14. Tạo Folder có tên là TINHOC, copy 2 shortcut Caculator và Notepad từ My Program sang 

TINHOC. 

D. GÁN / GỠ BỎ THUỘC TÍNH, ĐỔI TÊN CỦA FOLDER VÀ SHORTCUT 

1. Đổi tên Notepad trong TINHOC thành Soan thao 

2. Gàn thuộc tinh Read Only cho shortcut Solitaire và Caculator 

3. Đổi tên Solitaire trong TINHOC thành Play Card và đổi biểu tượng của Play Card 

4. Gàn thuộc tính Read Only cho Folder  My Program và TINHOC 

5. Đổi tên folder My Program thành BAITAP, đổi được không? 

E. XÓA  BỎ SHORTCUT VÀ FOLDER 

1. Xóa hết các shortcut trong folder TINHOC 

2. Lần lượt xóa 2 folder BAITAP và TINHOC, quan sát kết quả. 
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Bài 3: MENU START 
3.1. THÊM / BỚT MỘT MỤC LỆNH VÀO MENU START HAY VÀO 

MỘT SUBMENU  

3.1.1. Mục lệnh thêm vào là một shortcut 

Bước 1: Dùng lệnh Start  Setting  Taskbar & Start menu hoặc Click nút phải lên Taskbar 

chọn Properties xuất hiện hộp thoại Taskbar and Start menu Properties, chọn Advanced: 

Bước 2: Click nút Add xuất hiện hộp thoại Type The Location Of  The Item, gõ tên tập tin thực 

thi ứng dụng vào khung Type The Location Of The Item hay click nút Browse để tìm và chọn 

đúng tên tập tin thực thi 

Bước 3: click tiếp vào nút Next xuất hiện hộp thoại 

Bước 4: Click chọn folder sẽ chứa shortcut vừa tạo. Tiếp theo click nút Next 

Bước 5: Hiện lên hộp thoại, gõ tên cho mục lệnh cũng là tên của shortcut. Chọn Finish 

Bước 6: Chọn OK 

3.1.2. Chọn mục lệnh thêm vào là một folder (submenu) 

Khi mục lệnh thêm vào là folder thì ta thao tác giống hệt như trên tuy nhiên với cách làm này thì 

ta phải đồng thời tạo luôn 1 shortcut chứa trong folder đó. 

Bước 1 & 2: Giống như trên, cần chú ý ta phải gõ tên tập tin thực thi ứng dụng, trước khi tạo ra 

1 folder chứa shortcut đó 

Bước 3, 4, 5: Giống như 3, 4, 5 khi tạo shortcut, click chọn folder sẽ chứa folder sắp tạo, gõ tên 

mới cho folder cũng là tên mục lệnh, chọn Finish. 

Kiểm tra lại ta sẽ thấy Windows tạo thêm một mục lệnh tương ứng với folder vừa tạo và bên 

phải mục lệnh này có ký hiệu , click vào mục lệnh này ta sẽ thấy shortcut. 

3.1.3. Gỡ bỏ một mục lệnh (đã thêm vào trước đó) ra khỏi menu 

Trong hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties, chọn Tab Advanced, click chọn nút 

Remove. Xuất hiện hộp thoại Remove Shortcut/Folder, chọn mục lệnh muốn gỡ bỏ, click vào nút 

Remove, chọn nút Close. Chọn OK. 

3.1.4. Sử dụng cửa sổ start menu 

Trong hộp thoại Taskbar and Start menu properties, chọn tab Advance, chọn mục Advance, xuất 

hiện cửa sổ Start Menu. 

Trong cửa sổ này ta dễ dàng tạo thêm hay gỡ bỏ các mục lệnh nằm ở phần trên của Menu Start 

hay nằm trong Programs (hay các submenu khác). 

a. Thêm: Tùy theo vị trí của mục lệnh mà click chọn menu hiện hành là Start menu hay 

Prgrams (hay là sub – folder của programs). Click nút phải lên khung bên phải của cửa sổ, 

xuất hiện Pop up menu, chọn Folder hay shortcut. 

b. Gỡ bỏ: Click chọn mục lệnh muốn gỡ bỏ. Click phím Delete, Windows sẽ yêu cầu xác nhận 

việc xóa, chọn Yes. 
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BÀI TẬP 
1. Tạo trong menu Start một submenu có tên là OFFICE 

2. Tạo trong Submenu OFFICE hai mục lệnh như sau: Excel, Word 

3. Tạo trong menu Program một submenu có tên My Games, trong submenu này tạo các 

mục sau: 

a. Solitaire 

b. Freecell 

c. Heart 

Sau khi tạo xong, hãy lần lượt khởi động các chương trình. 

4. Tạo trên màn hình Desktop shortcut cho ứng dụng Paint 

5. Dùng phương pháp drag bằng nút phải để đưa shortcut Paint vào menu Start. Click vào 

nút start để kiểm tra xem mục lệnh Paint có nằm trong menu Start? 

6. Đổi tên submenu My Games thành My Programs. 

7. Tạo trong submenu My Programs một submenu có tên Applications 

8. Tạo trong submenu Application mục lệnh Windows Explorer. 
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Bài 4: WINDOWS EXPLORER 
4.1. GIỚI THIỆU 

Windows Explorer là trình ứng dụng tiện ích trong Windows, giúp ta quản lý các ổ đĩa có trên hệ 

thống, các folder và các tập tin trên ổ đĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CÁCH KHỞI ĐỘNG WINDOWS EXPLORER 

Dùng một trong các cách sau: 

- Dùng lệnh Start  Program  Windows Explorer 

- Dùng lệnh Start  Run, gõ Explorer, chọn OK. 

- Tạo shortcut rồi khởi động bằng cách Double Click vào biêu tượng. 

4.3. CÁC THÀNH PHẦN TRÊN CỬA SỔ WINDOWS EXPLORER 

- Thanh tiêu đề. 

- Thanh lệnh (Menu Bar): chứa 4 nhóm lệnh: File, Edit, View, Tool, Help 

- Thanh công cụ (Toolbar) 

- Thanh trạng thái (Status bar): nằm ở cạnh dưới của cửa sổ  

 Bên trái hiển thị số folder và tập tin có trong folder hiện hành. 

 Bên phải cho biết kích thước tổng cộng có trong folder hiện hành. 

- Hai khung cửa sổ: 

 Khung bên trái hiển thị các ổ đĩa và các nhánh là các folder con. 

 Khung bên phải: hiển thị các folder con và các tập tin có trong folder hiện tại. 
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 Biểu tượng của ổ đĩa, folder và tập tin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, FOLDER, FILE 

4.4.1. Làm việc với ổ đĩa  

Click chọn nút  +: cho hiện các nhánh 

con của Folder đó. 

Click vào nút  : không cho hiện các 

nhánh con của Folder đó. 

Đi nhanh đến một folder khác: dùng 

lệnh View  Goto  submenu xuất 

hiện và chọn tên Folder cần di 

chuyển. 

4.4.2. Chọn (còn gọi là đánh dấu - 

select) 

- Chọn các tập tin (hay folder) nằm sát nhau: 

- Chọn các tập tin (hay folder) không liên tục: 

4.4.3. Tạo mới folder 

4.4.4. Xóa file / folder 

4.4.5. Đổi tên file / folder 

4.4.6. Tìm kiếm file / folder 

- Click nút phải lên nút Start hay biểu tượng My Computer trên Desktop, hay lên nền cửa sổ 

bên trái Windows Explorer, hoặc click vào biểu tượng  Search   trên thanh công cụ của Windows 

Explorer, xuất hiện hộp thoại. 

- Gõ tên tập tin (hay nhóm tập tin) muốn tìm vào khung Search for files or folder named (có thể 

dùng các ký tự đại diện như ?, *). 

- Hộp Look in dùng xác định ổ đĩa, folder mà ta muốn bắt đầu tìm từ đó trở đi. 

- Click chọn nút Search Now, sau một lúc tìm kiếm, kết quả tìm được sẽ được Windows trình 

bày trong khung bên phải. 
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4.4.7. Di chuyển file / folder 

4.4.8. Sao chép file / folder 

4.4.9. Gán, xem, gỡ bỏ thuộc tính của các tập tin và folder 

- Chọn tập tin hay folder muốn gán, xem hay muốn gỡ bỏ thuộc tính. 

- Dùng lệnh File  Properties hay R.Click vào đối tượng  pop up menu xuất hiện, chọn 

properties, xuất hiện hộp đối thoại. 

- Trong khung Attributes Click chọn hay bỏ chọn các checkbox, hiển thị các thuộc tính như: 

Read Only, Hidden, Archive, System. 

- Chọn OK. 

4.4.10. In một tập tin 

4.4.11. Khởi động một ứng dụng hay mở một tập tin tài liệu 

4.4.12. Hiển thị thông tin về các file và folder 

- Chọn View, menu xuất hiện rồi chọn 1 trong những lệnh nằm trong phân thứ 2 tính từ trên 

xuống. 

- Click vào biểu tượng Views trên thanh Toolbar, menu xuất hiện liệt kê danh sách các lệnh: 

 Large icon: hiển thị biểu tượng có kích thước lớn. 

 Small icon: hiển thị biểu tượng dạng nhỏ. 

 List: liệt kê File/Folder dạng danh sách. 

 Details: liệt kê File/Folder kèm theo đầy đủ thông tin liên quan như tên, kích thước, kiểu, 

ngày giờ tạo lập. 

 Thumbnails: liệt kê các File/Folder dưới dạng biểu tượng nằm trong ô riêng lẻ. 

Ngoài ra, mặc định Windows sẽ dấu đi những folder/file có các thuộc tính ẩn, hệ thống, nếu 

muốn Windows luôn luôn thể hiện những đối tượng này, thực hiện các bước sau: 

- Từ menu Tools, chọn Folder Options …, xuất hiện hộp thoại Options, chọn tab View 

- Tại đây chúng ta chỉ định những tùy chọn cần thiết. 

- Sau khi chọn Apply hoặc OK, những điều chúng ta chỉ định sẽ được hiệu lực ngay 

4.4.13. Sắp xếp các tập tin 

Hoặc dùng menu View / Arrange Icon hoặc R.Click vào khung bên phải, pop up menu xuất hiện 

chọn Arrange icons. Sau đó xuất hiện danh mục các kiểu sắp xếp như sau: 

 Sắp xếp theo tên: Dùng lệnh By name 

 Sắp xếp theo kiểu tập tin (theo phần mở rộng): dùng By type 

 Sắp theo ngày giờ cập nhật lần cuối: Dùng By Date. 
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BÀI TẬP 
1. Khởi động Windows Explorer. 

2. Chọn ổ đĩa D:\ 

3. Tạo trên ổ đĩa D:\ nhánh thư mục như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sao chép folder SOANTHAO vào folder BAITAP 

5. Di chuyển folder HINHANH vào folder GAMES 

6. Cài đặt các thuộc tính Read only cho folder HINHANH, sau đó bỏ thuộc tình này. 

7. Xóa folder SOANTHAO trong BAITAP 

8. Trình bày các folder hiển thị trên cửa sổ theo dạng biểu tượng lớn, sau đó ở dạng biểu 

tượng nhỏ. 

9. Hiển thị thông tin đầy đủ chi tiết như sau: name, size, type. 

10. Đổi tên folder GAMES thành TROCHOI. 

11. Xóa các folder trên. 
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Bài 5: CONTROL PANEL 
5.1. GIỚI THIỆU 

Là trình ứng dụng cho phép ta thay đổi các thông số và hệ thống trong khi sử dụng windows. 

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực khi ta click chọn nút Apply hay nút OK. 

5.2. KHỞI ĐỘNG 

Dùng lệnh Start  Setting  Control Panel 

5.3. CÁC TÙY CHỌN TRONG CONTROL PANEL 

5.3.1. Các tùy chọn về màn hình (Display) 

5.3.1.1. Tùy chọn về nền màn hình (Background) 

a. Chọn mẫu (Pattern) cho nền màn hình 

- Trong khung Pattern:  dùng mouse kéo hộp trượt để duyệt qua các mẫu nền có sẵn. 

- Chọn Apply và OK 

- Nếu các cửa sổ trên màn hình ở dạng cực đại thì sẽ không thấy các mẫu nền đã chọn. 

b. Sửa đổi 

Từ cửa sổ Display Properties, click vào nút Pattern xuất hiện hộp thoại: 

- Chọn mẫu nền muốn sửa đổi trong khung Pattern. 

- Click vào nút Edit Pattern, xuất hiện hộp đối thoại Pattern Editor. 

- Trong khung sample: thể hiện Pattern đã chọn. 

- Trong khung Pattern: là hình ảnh phóng lớn 1 đơn vị Pattern, trong khung này ta click mouse 

tại các ô vuông của Pattern mà ta muốn thay đổi, click mouse tại ô có màu đậm sẽ làm cho màu 

của ô này trùng màu nền, click mouse tại ô có màu là màu nền sẽ làm ô này có màu đậm, trong 

khi ta hiệu chỉnh thì bên khung sample sẽ thể hiện hình ảnh mới của Pattern. 

- Khi đã chỉnh xong  

 Nếu click nút  Change: thay đổi Pattern 

 Nếu muốn tạo mới 1 pattern: click mouse vào khung Name, xóa tên cũ và gõ tên mới, click 

tiếp vào nút Add. 

 Nếu click nút Remove: xóa bỏ Pattern đã chọn. 

- Click chọn nút Done để hoàn tất 

- Chọn Apply và OK. 

c. Chọn một ảnh nằm trên nền (Wall Paper) 

- Trong tab Desktop của hộp thoại Display Properties, dùng mouse kéo hộp trượt trong khung 

Background để duyệt qua các tập tin hình ảnh có sẳn trên hệ thống của khung select a 

background picture or HTML document as wallpaper và chọn một. 

- Picture display: chọn một cách thể hiện ảnh: 

 Nếu chọn Center: ảnh sẽ nằm chính giữa màn hình.0 

 Nếu chọn Tile: các hình ảnh sẽ được xếp cạnh nhau cho đến khi đầy màn hình. 

- Chọn Apply hay OK. 

5.3.1.2. Tùy chọn về bộ bảo vệ màn hình (Screen Saver) 

- Click chọn tab Screen saver của hộp thoại display properties 

- Bộ bảo vệ màn hình là các hình ảnh sẽ tự động xuất hiện nếu như sau một khoảng thời gian 

do người dùng ấn định – không có một phím nào được click hay không dùng tới mouse. Các bộ 

bảo vệ mang hình giúp cho màn hình tránh tình trạng bị hao mòn (xảy ra do các hình ảnh trên 
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màn hình không thay đổi trong một khoảng thời gian khá lâu) và bảo mật thông tin hiện có trên 

màn hình của máy tính. 

a. Chọn 1 bộ bảo vệ màn hình 

- Trong tab Screen Saver, mở hộp chứa danh sách các bộ bảo vệ màn hình Screen saver 

- Trong hộp Wait, click vào nút tăng/giảm để ấn định thời gian chờ, bộ bảo vệ màn hình sẽ hoạt 

động sau một khoảng thời gian chờ, không có hoạt động nào của bàn phím hay mouse. 

- Chọn Apply hay OK. 

b. Chạy thử Screen Saver(đã chọn) 

- Click mouse vào nút Preview và nhớ là không đụng vào mouse hay bàn phím sau khi click 

vào nút preview 

- Để trở lại màn hình windows, click 1 phím bất kỳ hay di chuyển mouse. 

c. Chỉnh sửa lại các hình thức của Screen Saver 

- Chọn nút settings, tùy theo Screen saver đã chọn trước đó là gì, sẽ xuất hiện hộp thoại tương 

ứng. 

- Ví dụ: Chọn chế độ Marquee 

 

 

 

 

- Trong khung Posision ta ấn định vị trí xuất hiện của chuỗi ký tự trên màn hình: 

- Centered: ngay chính giữa màn hình. 

 Random: ngẫu nhiên 

 Trong khung Speed: ấn định tốc độ di chuyển của chuỗi ký tự. 

o Slow: di chuyển chậm. 

o Fast: di chuyển nhanh. 

- Mở hộp Background color để chọn màu nền. 

- Trong khung Text ta nhập chuỗi ký tự mà ta muốn xuất hiện trên màn hình, muốn thay đổi 

Font chữ click chọn Format Text. 

- Sau khi chỉnh sửa xong, click chọn nút OK trong hộp thoại Screen Saver Setup để đóng hộp 

thoại này. 

- Chọn Apply. Chọn nút Preview để xem lại Screen Saver 

- Chọn OK.  

5.3.2. Thay đổi màu nền màn hình, Font chữ, kích thước icon 
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a. Chọn 1 lược đồ màu(Scheme) 

- Click vào mũi tên bên phải hộp scheme để chọn một lược đồ màu có sẵn của Windows. Màn 

hình mẫu sẽ thể hiện màu sắc tương ứng với sự lựa chọn. 

- Click chọn Apply hay OK. 

b. Thay đổi màu của một lược đồ màu(hay tạo mới một lược đồ màu theo ý) và thay đổi 

kích thước – font chữ của 1 thành phần. 

- Ở màn hình mẫu, click chọn thành phần của màn hình mà ta muốn thay đổi màu, hoặc mở hộp 

danh sách Item và chọn thành phần của màn hình từ danh sách 

- Click vào hộp Color để chọn màu mới cho các thành phần(vừa chọn) 

- Màu mới sẽ được áp dụng vào thành phần đã chọn. 

- Click vào 2 nút tăng/giảm ở hộp size để chỉnh kích thước của thành phần đã chọn 

- Chọn font chữ ở khung font, kích thước chữ ở khung Size, màu chữ ở khung color, nút B(chữ 

đậm), nút I(chữ nghiêng). Nếu các nút nói trên bị mờ có nghĩa là thành phần vừa chọn không 

có chứa chữ. 

- Tiếp tục làm lại các thao tác trên: chọn thành phần khác của màn hình và chỉnh màu, chỉnh 

kích thước,…, theo ý muốn. 

- Để lưu lại sự lựa chọn trên, click vào nút Save As, gõ tên cho lược đồ màu vừa tạo vào khung 

chọn OK. 

- Nếu ta không lưu lại lược đồ màu này thì Windows vẫn áp dụng các màu mới chọn cho đến 

khi có sự thay đổi mới, kể cả khi thoát ra khởi động lại 

- Chọn Apply hay OK. 

c. Định nghĩa các màu theo ý muốn 

- Ở phần trên(trong hộp thoại Display Properties, tab Appearance) khi click vào hộp Color để 

chọn màu, Window sẽ cho hiện ra một bảng màu, nếu không thấy màu nào vừa ý, click vào 

nút Other, xuất hiện hộp đối thoại Color. 

5.3.3. Thay đổi độ phân giải và tần suất quét màn hình 

Chọn tab setting trong đó có các vùng như sau: 

a. Colors: dùng để chọn chế độ màu như 256 Colors, High color,True color 

b. Screen area: dùng để chỉ định chế độ phân giải màn hình như: 640 x 480 pixels, 800 x 600 

pixcels, hoặc 1024 x 768 pixels, … 

c. Advanced: cho phép thiết lập thêm các chi tiết về kích cỡ font chữ thể hiện trên màn 

hình(tab General), thay đổi driver card màn hình(tab Adapter) hoặc tần suất quét màn hình 

của đèn màn hình(tab Monitor). 

5.3.4. Regional settings 

Cho phép người dùng máy tính thiết lập các giá trị như: 

a. Chọn khu vực 

- Click chọn tab General 

- Tại danh sách Your Locate chọn khu vực 

- Chọn Apply hay OK 

b. Xem và sửa dạng thức số 

- Click chọn tab Number 

 Decimal symbol: gõ vào ký hiệu dùng làm dấu phân cách thập phân. 

 Digit groupong symbol: gõ vào ký hiệu dùng làm dấu phân cách hàng ngàn. 

 No. of digits after decimal: chỉ định bao nhiêu số lẻ đi sau dấu phân cách thập phân 
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 Measurement system: chọn hệ thống đo lường theo hệ Anh, Mỹ(US) 

 List separator: chie định dấu phân cách thập phân trong danh sách. 

- Sau khi thiết lập xong nhân Apply hay OK 

c. Xem và sửa dạng thức tiền tệ 

- Để thay đổi dạng thức tiền tệ chọn tab Currency 

 Trong hộp Currency symbol: gõ vào ký hiệu tiền tệ muốn dùng. 

 Trong hộp Positive currency format: chỉ định vị trí của ký hiệu tiền tệ so với số chữ số 

 Các mục khác: từ Decimal symbol đến Digits grouping: giống như ở dạng số. 

- Chọn Apply hay OK 

d. Dạng thức ngày tháng 

- Click chọn tab Date 

 Short date format chọn dạng thức ngày: M/d/yy hay MM/dd/yy: tháng / ngày / năm, hay 

d/m/yy hay dd/mm/yyyy: ngày/ tháng/ năm 

 Xem thử ngày được thể hiện ở hộp thoại Short Date Sample 

 Chỉ định dấu phân cách giữa ngày tháng năm ở hộp thoại Date separator (dấu / hay -). 

 Long date format: chọn dạng thức ngày đầy đủ. 

- Chọn Apply hay OK. 

e. Dạng thể hiện của giờ 

- Chọn tab Time 

 Time format chọn lại dạng thức thể hiện giờ: hh:mm:ss dạng 12 giờ, h:mm:ss hay H:mm:ss 

dạng 24 giờ. 

 Time separator: chọn dấu phân cách giữa giờ, phút, giây thường là dấu : 

 AM symbol: gõ ký hiệu để báo giờ buổi sáng. 

 PM symbol: gõ ký hiệu giờ để báo giờ buổi chiều. 

- Chọn Apply hay OK. 
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PHẦN II: MICROSOFT WORD 

Nội dung: 

Giúp người học có những kiến thức để sử dụng tốt chương trình ứng dụng Microsoft 

Word: 

 Giới thiệu Microsoft Word 

 Các kỹ năng soạn thảo 

 Bảng biểu và văn bản dạng cột 

 Các đối tượng trong Microsoft Word 
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Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD 
1.1. GIỚI THIỆU: 

Microsoft Word là một phần mềm soạn thảo cao cấp, nó cho phép thực hiện các chức 

năng cơ bản trong soạn thảo văn bản như: in đậm, in gạch dưới, in nghiêng, kiểm tra lỗi 

chính tả, ngoài ra Word còn cung cấp các chức năng phức tạp, cầu kỳ trong ngành in tài 

liệu hoặc tự động hóa công việc soạn thảo văn bản, tạo các biểu mẫu, hoặc trộn văn bản 

với các mẫu hình đồ họa,…. 

1.2. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT 

WORD 

1.2.1. Khởi động: 

Trình ứng dụng Word có thể được khởi động theo 3 cách như sau: 

a. Click Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Word. 

b. D.Click vào biểu tượng trên Desktop 

c. Tạo tập tin Microsoft Word Document 

1.2.2. Thoát khỏi Microsoft Word: 

Để thoát khỏi Microsoft Word trở về màn hình Windows ta chọn một trong các cách sau: 

a. D.Click vào Control Menu Icon 

b. Click vào Control Menu Icon và chọn Close 

c. Chọn nút  trên thanh tiêu đề 

d. Từ menu chính chọn File  Exit 

e. Nhấn tổ hợp Alt + F4 

Ghi chú: Khi thực hiện thoát khỏi Word nếu chưa lưu văn bản thì Microsoft Word sẽ hiện 

hộp thoại thông báo sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 Nếu chọn Yes: MS Word sẽ tiến hành lưu tài liệu đang soạn thảo và thoát 

 Nếu chọn No: MS Word không lưu nội dung văn bản và thoát 

 Nếu chọn Cancel: Hủy bỏ thao tác thoát khỏi MS Word và quay về cử sổ soạn thảo 
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1.3. MÀN HÌNH GIAO DIỆN MICROSOFT WORD 

1.3.1. Các thành phần của một cửa sổ 

1.3.1.1. Thanh tiêu đề (Title Bar) 

Cho biết tên tập tin và tên chương trình ứng dụng 

VD: Document x – Microsoft Word 

1.3.1.2. Nút điều khiển trình đơn Word:  

Là biểu tượng nằm góc trái thanh tiêu đề, được gọi là Word Control Menu Box. Để 

kích hoạt biểu tượng này ta có thể dùng mouse Click vào hoặc nhấn tổ hợp phím <Alt + 

Spacebar>. Các mục chọn trong hộp thoại : 

- Restore  Phục hồi thao tác trước đó 

- Move  Di chuyển màn hình 

- Size  Đặt lại kích thước màn hình Word 

- Minimize  Thu nhỏ cửa sổ Word 

- Maximize  Phóng lớn cửa sổ Word 

- Close  Đóng màn hình Word (Thoát khỏi chương trình) 

1.3.1.3. Các nút Minimize, Maximize và Restore 
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Là 3 nút lệnh nằm ngay trên góc phải của thanh tiêu đề Title Bar 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4. Thanh trình đơn ngang (Menu Bar) 

Là thanh Menu lệnh thường nằm ngay bên dưới thanh tiêu đề. Chứa 9 nhóm lệnh của 

Word: 

 

 

 

 

- Menu File (Alt + F): Chứa các lệnh thao tác trên tập tin như: New, Save, Open, 

PrintPreview, … 

- Menu Edit (Alt + E): Chứa các lệnh liên quan đến việc Modify dữ liệu như: Undo, 

Redo, Copy, Cut,…. 

- Menu View: Chứa các lệnh thiết lập cách hiển thị của màn hình giao diên Word 

- Menu Insert: Chứa các lệnh thực hiện thao tác chèn đối tượng vào văn bản như: 

Symbol, Picture,… 

- Menu Format: chứa các thao tác lệnh giúp cho việc định dạng văn bản 

- Menu Tools: Chứa các lệnh cho phep thực hiện một thay đổi nào đó cho các văn bản 

Word 

- Menu Table: Chứa các lệnh thao tác trên Table như: Tạo, định dạng, xóa,… 

- Menu Window: Chứa các lệnh thao tác trên cửa sổ như: Tạo một cửa sổ mới, sắp 

xếp cửa sổ hay phân đôi cửa sổ 

- Menu Help: Cho gọi cửa sổ trợ giup của word theo yêu cầu lựa chọn 

1.3.1.5. Thanh công cụ (Toolbar) 

Là  các thanh công cụ nằm dưới thanh menu, gồm các nút lệnh cho phép thực hiện 

các thao tác thường sử dụng trong quá trình soạn thảo. Để thực hiện lệnh này ta chỉ Click 

mouse lên biểu tượng trên thanh công cụ. 

1.3.1.6. Thanh cuộn (Scroll Bars) 

 Nằm bên phải và dưới vùng văn bản của MS Word 

- Thanh cuộn ngang (Horzontal scrollbar): di chuyển văn bản theo chiều ngang trái và 

phải 

- Thanh cuộn dọc (Vertical scrollbar): di chuyển văn bản theo chiều lên và xuống 

1.3.1.7. Thanh trạng thái (Status) 
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Nằm ở cuối cửa sổ, cho biết thông tin liên quan tới tài liệu đang được soạn thảo. 

Chia làm 3 phần: 

- Thông tin về trang: 

 Page xx: trang hiện hành 

 Sec yy: phân đoạn (section hiện tại) 

 xx/yy: trang hiện tại trên tổng số trang 

- Cho biết vị trí của con trỏ 

 At: khoảng cách từ đầu trang đến hàng hiện tại 

 Ln xx: số hàng tính từ đầu trang đến vị trí của điểm chèn (con trỏ) 

 Col yy: số cột từ lề trái đến vị trí con trỏ 

- Tình trạng của một số phím: 

 Rec : bật / tắt chế độ ghi các thao tác đang làm macro 

 EXT : bật / tắt chế độ mở rộng việc chọn khối văn bản 

 OVR : bật / tắt chế độ ghi đè (overtype) 

  : chế độ kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp văn bản 

  : trạng thái khi lưu văn bản 

1.3.1.8. Thước Ruler: 

Là thước nằm ở vùng biên trái và trên vùng văn bản của cửa sổ Word. Cho phép 

thay đổi biên độ (margin) khung văn bản (lề trái, lề phải, lê trên , lề dưới) cũng như thay 

đổi kích cỡ giấy hoặc các cột biểu bảng nghĩa là cách trình bày các đoạn văn bản được 

trình bày qua thước Ruler. 

1.3.1.9. Vùng văn bản: 

Nằm ngay dưới hàng Ruler, là một khoảng rộng, trắng và lớn để đánh văn bản vào. Có 

một vạch đứng nhấp trỏ gọi là điểm chèn (con trỏ) 

1.3.2. Thiết lập môi trường làm việc cho Microsoft Word 

1.3.2.1. Bậc tắt thanh công cụ Toolbar: 

Có 2 cách bậc tắc thanh công cụ Toolbars 

- Click menu View  Toolbars và chọn thanh công cụ muốn ẩn / hiện 

- Click menu Tools  Customize, sau đó chọn Tab Toolbars và đánh dấu vào nút 

CheckBox cho thanh công cụ muốn ẩn / hiện. 

1.3.2.2. Bật / tắt chế độ hiển thị thước Ruler doc, thanh cuộn và thanh trạng thái 

Status 

Click menu Tools  Options sau đó chọn thẻ Tab View 

Thực hiện các khoản mục yêu cầu theo hộp thoại dưới đây: 



 

Học thi trực tuyến tại Website: www.saomai.edu.vn Trang 27 
 

Trung tâm đào tạo tin học – ngoại ngữ - kinh tế SAO MAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3. Bật / tắt chế độ hiển thị và định dạng đơn vị đo cho thước Ruler 

- Để bật / tắt thước đo Ruler ta chọn Menu View và đánh dấu (hay xóa) vào lệnh Ruler 

trên menu 

- Định dạng đơn vị đo trên thước Ruler ta thực hiện: 

Click menu Tools  Options, chọn Tab General và thực hiện lựa chọn trên hộp thoại 

sau: 
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1.3.2.4. Bật / Tắt chế độ kiểm tra lỗi chính tả (Spells & Grammar) 

Click menu Tools  Options, chọn Tab Spelling & Grammar và xóa dấu check trong các 

mục sau: 

- Check Spelling as you type 

- Check Grammar as you type 

- Check Grammar with  

1.3.3. Cách dùng Menu và sự lựa chọn trong hộp đối thoại 

1.3.3.1. Chọn lựa các nút lệnh trên menu bar 

- Dùng mouse: 

Đưa con trỏ lên trình đơn muốn mở Click mouse lên lệnh muốn mở 

- Dùng bàn phím: 

 Nhấn F10 hay Alt cộng với ký tự đại diện được gạch dưới của tên trình đơn sau đó 

dùng các phím mũi tên để di chuyển và lựa chọn 

 Nhấn Enter cho mục lệnh được lựa chọn 

 Nhấn ESC 2 lần để đưa điểm chèn về vị trí trên vùng văn bản. 

1.3.3.2. 3 nhóm lệnh thực hiện trên menu bar 

- Các lệnh đơn giản tác động trên văn bản đang soạn thảo được thực hiện ngay khi 

chọn lệnh (ví dụ như: Copy, Save, Cut,…)  

- Các lệnh thiết lập môi trường làm việc sẽ có  ký hiệu  đứng trước lệnh khi được 

chọn, ảnh hưởng của lệnh vẫn còn khi đã thoát khỏi word. Muốn chấm dứt ảnh 

hưởng này ta chọn lại lệnh và ký hiệu  mất đi. 

- Các lệnh có dấu 3 chấm ở phía sau tên lệnh là lệnh cần thêm một số thông tin bổ 

sung, khi thực hiện lệnh một hộp thoại sẽ hiện lên để yêu cầu bạn cung cấp thông tin 

cần thiết cho quá trình lựa chọn. 

1.3.3.3. Các mục chọn trên khung đối thoại: 
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- Command button: là những nút hình chữ nhật dài sẽ khởi động một thao tác thuộc 

chức năng của lệnh khi nhấn nút này. 

- Tunel-through command button: cũng là một nút nhấn nhưng nó cho phép mở 

thêm khung đối thoại khác, thường xuất hiện dấu 3 chấm sau tên của nút lệnh. 

- Option button: là những nút tròn cho phép chọn một trong những nút liên đới, để 

chọn ô nào nhắp chuột lên ô đó hoặc nhấn Alt và ký tự đại diện. 

- Check box: là những ô vuông cho phép đánh dấu  là được chọn. Nếu có một nhóm 

Check Box thì chọn bao nhiêu cũng được. 

- Text box: là một ô chữ nhật cho phép đánh dữ kiện vào. 

- Combobox: khi khung thoại hiện lên thì ô này hiện trị mặc nhiên, hiện ẩn trong nó là 

một menu kéo xuống. Để mở menu này, Click mouse vào nút có mũi tên và click 

danh sách cần chọn.  
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BÀI TẬP 

Bài tập 1: 

1. Tạo cây thư mục sau trên thư mục gốc của ổ đĩa D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khởi động Microsoft Word. 

3. Mở một văn bản mới, mặc định Font chữ Verdana, kiểu chữ Regular, cỡ chữ 12 

cho tất cả các tập tin Word 

4. Thoát khỏi Word. 

5. Khởi động lại Word, tạo một tập tin mới và soạn thảo văn bản thô sau 

MICROSOFT WORD 
I. Install Office 2000: 

Microsoft Office 2000 determines the best installation for you computer 

based on the programs and setting that are already install and used. If your 

computer has a previous version of Office, Office 2000 uses the Profile 

Wizard to preserve many of your user settings. Office 2000 can also remove 

previous versions of Office. 

II. Get the program you need, when you need it: 

As you use Office, you might see shortcuts, and commands for programs 

and components that were not installed during setup. When you need any of 

these programs or component, you can just click the command and Office 

2000 will install the program or component for you. 

III. Keep Office 2000 running: 

You can fix proplems with noncritical files (such as fonts and templates) 

by clicking Detect and Repair on the Help menu. This command reinstall files 

that are missing or corrupted. Proplems with essential  files and registry 

entries are automatically detected and fixed when you open your Office 

program. Learn about automatically repairing Office or an Office program. 

IV. Using shortcut keys: 

 CTRL + SHIFT + F : Change the font 

 CTRL + SHIFT + P : Change the font size 

 CTRL + SHIFT + > : Increase the font size 

 CTRL + SHIFT + < : Decrease the font size 
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 CTRL + ]  : Increase the font size by 1 point 

 CTRL + [ :Decrease the font size by 1 point 

 ALT + SHIFT + K : Preview a mail merge 

 ALT + SHIFT + N : Merge a document 

 ALT + SHIFT + M : Print the merged document 

 ALT + SHIFT + E : Edit a mail-merge data document 

 ALT + SHIFT + F : Insert a merge field 

 SHIFT  + F3 : Change the case of letters 

 SHIFT + F10 : Display a shortcut menu 

 SHIFT + F12 : Chosoe the Save command (File menu) 

 CTRL + F12 : Choose the Open command (File menu) 

 ALT + F1 : Go to the next field 

 ALT + F4 : Quit Word 

 ALT + F5 : Restore the program window size 

 ALT + F10 : Maximize the program window 

6. Lưu văn bản trên với tên là MSWord.doc trong thư mục GIOITHIEU đã tạo ở câu 

1. 

7. Đóng tất cả các tập tin. 

Bài tập 2: 

1. Khởi động Windows Explorer, tạo cây thư mục sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thoát khỏi Windows Explorer, khởi động Windword. 

3. Tạo văn bản thô sau: 

MUA KÍNH 

Anh nọ dốt đặc cán mai thấy các cụ già mang kính xem sách, cũng bắt 

chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem kính ra chọn. 

Anh ta đeo vào, mượn một cuốn sách, giở ra xem. Xem xong, bảo chủ hiệu 

cho một đôi khác. Chủ hiệu chìu khách. Nhưng đôi nào anh ta cũng không 



 

Học thi trực tuyến tại Website: www.saomai.edu.vn Trang 32 
 

Trung tâm đào tạo tin học – ngoại ngữ - kinh tế SAO MAI 
 

 

ưng ý, đôi nào cũng chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ; khi liếc thấy anh ta cầm 

cuốn sách ngược, ông ta sinh nghi liền hỏi: 

- Sao đôi nào anh cũng chê cả? 

Anh ta đáp: 

- Kính tốt thi tôi đã đọc được chữ rồi! 

Chủ hiệu nói: 

- Hay là ông không biết chữ? 

Anh ta đáp: 

- Biết chữ thì đã không cần mua kính! 

4. Lưu văn bản trên với tên là Vui.doc trong thư mục TRUYENVUI của đĩa D: 

5. Lưu file Vui.doc trên thành tên khác là Truyen.doc trong thư mục TRUYENDOC. 

6. Đóng các file lại. 

7. Mởi lại file Truyen.doc ra trên màn hình gõ thêm nội dung sau vào dưới văn bản:  

(Theo Truyện Dân Gian Việt Nam, Nxb Giáo ) 

Bài tập 3: 

1. Tạo thư mục THO trong ổ đĩa D:\TEN_HV\TH_WORD 

2. Gõ nội dung thô sau đây trên Windword 

(Trích thơ ca dân gian vn) 

Mười thương 

Một thương tóc bỏ đuôi gà 

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên 

Ba thương má lún đồng tiền 

Bốn thương răng hánh hạt huyền kém thua 

Năm thương cổ áo đeo bùa 

Sáu thương nón thượng quai tua diu dàng 

Bảy thương nết ở khôn ngoan 

Tám thương an nói lại càng thêm xinh 

Chín thương cô ở một mình 

Mười thương con mắt có tình với ai 

3. Dùng phương pháp di chuyển để đưa dòng đầu xuống dưới văn bản. 

4. Tìm từ “thương” thay thế thành từ “yêu”. 

5. Dùng phương pháp hay thẻ Undo để quan sát lại. 

6. Lưu văn bản trên với tên là Cadao.doc chứa trong thu mục THO trên đĩa D: 

7. Mở một văn bản mới, sao chép nội dung trên vào file mới này và lưu thành 

Copy.doc 
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Bài 2: CÁC KỸ NĂNG TRONG SOẠN THẢO 
2.1. TẠO MỚI MỘT TÀI LIỆU 

Khi khởi động Word thông thường mặc nhiên ta có một tập tin trắng mang tên là Document 1. 

Tuy nhiên muốn tạo một tập tin mới ta có thể thực hiện một trong những cách sau: 

- Click vào biểu tượng  trên thanh công cụ standard Toolbar. 

- Trên menu chính chọn File  New. 

- Dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + N. 

2.2. NHẬP VĂN BẢN 

Sau khi tạo mới một tài liệu, MS Word sẽ hiển thị ra màn hình với một vùng trắng cùng với điểm 

trỏ của con trỏ ở giữa cửa sổ. Đó là vùng soạn thảo văn bản. 

Trước khi thực hiện nhập liệu cần chú ý đến việc lựa chọn Font chữ và cách gõ (VNI hay Telex) 

trên cửa sổ Unikey hay Vietkey. 

Một số khái niệm cần biết khi nhập văn bản: 

- Điểm chèn hay con trỏ: Là một gạch đứng nhấp trỏ, khi đánh văn bản vào thì chữ sẽ xuất 

hiện phía bên trái con trỏ và con trỏ sẽ nhích qua phải. 

- Phím Backspace và Delete: Hai phím này dùng để sửa sai, phím Backspace dùng xóa ký tự 

phía bên trái (phía sau) con trỏ, phím Delete dùng xóa ký tự bên phải (phía trước) con trỏ. 

- Chế độ Insert và Overtype: Khi mở văn bản đầu tiên thì Word đang ở chế độ Insert, đây là 

chế độ bình thường. Còn khi văn bản ở chế độ Overtype thao tác chèn từ vào văn bản sẽ được 

thực hiện bằng cách các ký tự mới sẽ thay thế các ký tự nằm phía phải con trỏ. Để chuyển qua 

chế độ này, nhấn phím Insert và ngược lại. 

- Phím Enter: Muốn đánh dấu đoạn văn hoặc thêm một hàng trắng bạn nhấn Enter, khi đó 

Word sẽ thêm một ký hiệu gọi là Paragraph mark. 

- Shift + Enter: Khi muốn tạo một đoạn văn  bản mới mặc dù chưa đến cuối hàng mà bạn 

muốn sang hàng mới. 

- CTRL + Enter: MS Word có chế độ tự cuốn từ trang này sang trang khác nếu hết trang, 

nhưng nếu bạn muốn sang trang ở bất kỳ vị trí nào trong văn bản bạn dùng tổ hợp phím CTRL + 

Enter. 

- Word wrap: Khi bạn đánh đến cuối hàng thì Word tự động xuống hàng, hiện tượng này gọi 

là Word Wrap.   

2.3. LƯU TÀI LIỆU 

Lưu tài liệu mới lần đầu tiên: 

Khi một tài liệu được tạo thì chỉ có tên mặc định tạm thời là Document 1. Vì vậy khi kết thúc 

quá trình soạn thảo ta phải lưu trữ tài liệu vào đĩa bằng cách sau: 

- Click nút Save trên thanh công cụ Standard Toolbar. 

- Từ trình đơn chọn File  Save (hay Save As) 

- Dùng tổ hợp phím Ctrl + S. 

Cả 3 cách thực hiện trên đều hiển thị hộp thoại thao tác sau: 
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2.4. MỞ MỘT TÀI LIỆU ĐÃ CÓ TRÊN ĐĨA 

Có thể thực hiện một trong những cách sau đây: 

- Click vào biểu tượng Open trên thanh công cụ Standard ToolBar 

- Trên menu chính chọn File  Open 

- Dùng tổ hợp phím Ctrl + O 

Sau khi thực hiện xong MS Word hiển thị một cửa sổ Open và bạn tiến hành chọn đường dẫn tới 

ổ đĩa, tên tập tin muốn mở sau đó Click vào nút Open  trên hộp thoại. 

2.5. CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ TÀI LIỆU 

- Normal View: Đây là chế độ hiển thị mặc nhiên của tài liệu. Ở chế độ này đường viền trang, 

tiêu đề đầu và cuối trang, các đối tượng (Objects) vẽ, hình ảnh không hiển thị. Tuy nhiên ở 

chế độ này ta thực hiện được việc thêm, sửa hay định dạng một văn bản Text. Vì vậy, người 

sử dụng hay dùng cách hiển thị này để chỉnh sửa nhanh một văn bản vì cách hiển thị này rõ 

ràng và đơn giản. 

- Print Layout View: Là chế độ mà văn bản được hiển thị một cách chính xác nhất, nghĩa là 

văn bản sẽ được in ra đúng như bạn thấy. 

- Outline View: Chế độ này cho hiển thị những nét chính của tài liệu, chỉ những nét chính được 

đưa ra, bạn có thể chỉ cho hiển thị phần đề mục và không cho hiển thị văn bản. Do đó đối với 

tài liệu dài thì với cách hiển thị này bạn dễ dàng sao chép, di chuyển các đề mục. 

- Print Preview: Ở chế độ này toàn bộ trang giấy in ra sẽ hiện trọn trên màn hình. Ở chế độ 

này không thể hiệu chỉnh văn bản mà chỉ có thể thay đổi biên, di chuyển tiêu đề và hạ mục. 

- Web Layout View: Cách hiển thị tài liệu dưới dạng một trang Web. 

- Web Pages Preview: Khi chọn chế độ hiển thị này tài liệu của bạn sẽ được hiển thị như một 

trang Web Browser và bạn có thể lưu trữ tài liệu dưới dạng tập tin có phần mở rộng là HTML. 
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Để thay đổi cách hiển thị tài liệu ta có thể chọn Menu View và Click vào cách hiển thị muốn 

chọn hoặc Click vào một trong 4 biểu tượng ở góc trái thanh cuộn ngang của màn hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. CÁC THAO TÁC TRÊN KHỐI VĂN BẢN 

2.6.1. Di chuyển trên tài liệu 

- Di chuyển thanh cuộn. 

- Click mouse trên các nút lật trên thanh cuộn. 

- Một số tổ hợp phím tắt. 

 Home  Về đầu trang 

 End  Về cuối trang 

 Page Up  Di chuyển văn bản lên trên 

 Page Down  Di chuyển văn bản xuống dưới 

 Ctrl + Home  Về đầu văn bản 

 Ctrl + End  Về cuối văn bản 

2.6.2. Chọn khối văn bản 

2.6.2.1. Sử dụng mouse: 

- Một khối văn bản: Click và giữ chuột tại điểm đầu hoặc kết thúc rồi kéo chuột về phía đối 

nghịch. Khối văn bản được chọn sẽ đổi màu. 

- Một từ: D.Click trên từ này. 

- Một dòng: Click trên thanh chọn phía trái dòng văn bản. 

- Nhiều dòng: Click trên thanh chọn ở đầu một dòng sau đó lôi con trỏ về phía trên hay phía 

dưới. 

- Một câu văn: Nhấn giữ Ctrl rồi bấm chuột bất cứ chỗ nào trên câu văn. 

- Một đoạn văn: Click con trỏ ngay trên đoạn văn, nhấp chuột trái 2 lần. 

- Một tài liệu: Bấm giữ Ctrl rồi Click trên thanh chọn. 
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2.6.2.2. Sử dụng bàn phím: 

 TỔ HỢP PHÍM  KẾT QUẢ CHỌN 

 Shift +  : Qua phải một ký tự 

 Shift +  : Qua trái một ký tự 

 Shift +  : Lên trên một hàng 

 Shift +  : Xuống dưới một hàng 

 Shift + Home : Về đầu hàng văn bản 

 Shift + End : Về cuối hàng văn bản 

 Ctrl + A : Toàn bộ văn bản 

2.6.2.3. Gỡ bỏ việc chọn khối văn bản: 

- Click mouse bất kỳ vị trí nào ngoài vùng chọn. 

- Bấm bất kỳ phím mũi tên nào trên bàn phím. 

2.6.2.4. Xóa bỏ văn bản: 

- Để xóa bỏ văn bản đã được chọn ta chỉ cần nhấn phim Delete hoặc Backspace. 

- Để phục hồi lại khối văn bản vừa bị xóa ta sử dụng thẻ Undo (Chọn trên menu Edit hoặc 

Click vào biểu tượng trên thanh công cụ). 

2.6.2.5. Thay thế khối văn bản được chọn: 

- Chọn khối văn bản cần thay thế. 

- Đánh vào văn bản mới. 

2.6.2.6. Di chuyển khối văn bản: 

- Để di chuyển một khối văn bản ta có thể có những cách sau: 

- Chọn nút Cut và Paste trên thanh công cụ Standard Toolbar 

- Chọn nút Cut và Paste trên trình đơn Edit 

- Sử dụng phím Move 

- Sử dụng chuột 

- Sử dụng công cụ pick. 

2.6.3. Sao chép văn bản 

Bạn có thể sao chép văn bản theo nhiều cách như sau: 

- Chọn nút Copy và Paste trên thanh công cụ Standard Toolbar. 

- Chọn lệnh Copy và Paste trên trình đơn Edit. 

2.7. CÁC KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

2.7.1. Định dạng font chữ 

2.7.1.1. Định dạng trên hộp thoại Font: 

- Chọn khối văn bản muốn định dạng. 

- Từ menu chính chọn Format  Font 

- Thực hiện định dạng theo yêu cầu dựa trên các tùy chọn trên hộp thoại Font sau: 
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 Ý nghĩa các kiểu gạch dưới trong hộp thoại Underline 

 None  Không gạch dưới 

 Single  Gạch dưới bằng một nét đơn 

 Double  Nét đôi 

 Word only  Gạch từng từ một 

 Dotted  Gạch bằng nét chấm chấm 

 Thick  Gạch bằng nét dầy 

 Dash  Gạch bằng nét ngang 

 Dot dash  Gạch bằng nét chấm gạch 

 Wave  Gạch bằng nét dợn sóng 

 Ý nghĩa các hiệu ứng trong khung Effects: 

 Strikethrough  Gạch giữa ký tự 1 nét 

 Double Strikethrough  Gạch giữa ký tự 2 nét 

 Superscript  Chỉ số trên 

 Subscript  Chỉ số dưới 

 Shadow  Chữ có bóng 

 Outline  Chữ có đường viền bao quanh 

 Emboss  Chữ nổi lên 

 Engrave  Chữ lõm xuống 
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 Small caps  Đổi thành chữ in hoa kích thươc nhỏ 

 All caps  Đổi thành chữ in hoa kích thước lớn 

 Hidden  Ẩn ký tự 

2.7.1.2. Định dạng với thanh công cụ Formatting Toolbar: 

- Chọn khối văn bản muốn định dạng. 

- Thực hiện định dạng với các nút lệnh trên thanh công cụ như sau: 

 

2.7.2. Chuyển khối văn bản thành chữ hoa 

- Chọn khối văn bản cần chuyển đổi. 

- Trên thanh menu chính chọn Format Change Case, sau đó thực hiện lựa chọn trên khung 

hộp thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Ấn định điểm canh cột Tab 

2.7.3.1. Sử dụng ruler 

- Chọn văn bản muốn ấn định hay thay đổi điểm canh cột 

- Click ô Table Alignment (nằm ở đầu góc trái thước kẻ ruler) bạn sẽ thấy một trong 7 điểm 

canh cột sau hiện lên: 

  First Line Indent : Thụt lề dòng đầu tiên của đoạn 

   Hanging Indent : Thụt lề cho các hàng treo trong một đoạn 

   Left Tab : Điểm canh cột trái 

    Right Tab : Điểm canh cột phải 
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  Center Tab : Điểm canh cột giữa 

   Decimal Tab : Điểm canh cột thập phân 

   Bar Tab : Điểm canh cột đường thẳng 

- Click chọn điểm canh cột tùy ý, sau đó bạn sẽ Click trên thước Ruler vị trí bạn muốn đặt điểm 

canh cột. 

2.7.3.2. Sử dụng lệnh Tabs: 

- Chọn đoạn văn muốn ấn định hay thay đổi điểm canh cột. 

- Từ menu chính chọn Format  Tabs 

- Thực hiện ấn định theo các tiêu chí trong hộp thoại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4. Chèn ký hiệu symbol vào văn bản 

Ký hiệu Symbol là các ký hiệu đặc biệt không có trên bàn phím. 

Để chèn một ký hiệu symbol vào văn bản ta thực hiện như sau: 

- Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn 

- Từ menu chính chọn Insert  Symbol 

- Thực hiện lựa chọn các ký hiệu muốn chèn trong hộp thoại. 
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2.7.5. Tạo ký tự drop cap 

Drop Cap thường được sử dụng tại vị trí bắt đầu của các chương trong 1 quyển sách hay một 

đoạn để làm nổi bậc đoạn nào đó trong tài liệu, nằm trên nhiều hàng liên tiếp ở bên trong hay bên 

ngoài của đoạn. Để tạo ký tự Drop Cap ta thực hiện: 

- Đặt con trỏ tại đoạn muốn tạo Drop Cap. 

- Từ menu chính chọn menu Format  Drop cap. Trên hộp thoại có các lựa chọn sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn OK để thực hiện các lựa chọn. 
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2.7.6. Đánh dấu đoạn văn bản bằng Bullet And Numbering 

2.7.6.1. Đánh dấu bằng ký hiệu (Bulleted) 

- Chọn đoạn văn bản muốn đánh dấu. 

- Trên menu chính chọn Format  Bullets and Numbering, chọn tab Bulleted trong hộp thoại 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Để canh lại vị trí các Bullet hay chọn các ký hiệu khác ngoài 7 khung có sẵn ta chọn nút 

Customize trên hộp thoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấn OK để kết thúc việc đánh dấu. 

2.7.6.2. Đánh dấu bằng số thứ tự (Numbered) 

- Chọn khối văn bản muốn đánh dấu 

- Trên menu chính chọn Format  Bullets and Numbering, chọn tab Numbered trong hộp thoại 

sau: 
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- Để canh lại vị trí các Bullet hay chọn các ký hiệu khác ngoài 7 khung có sẵn ta chọn nút 

Customize trên hộp thoại 

Nhấn OK để kết thúc việc đánh dấu. 

2.7.7. Phân đoạn và định dạng phân đoạn 

Phân đoạn [section] có thể là một Paragraph hoặc cũng có thể là trọn một tài liệu. 

Phân đoạn dùng để chia tài liệu ra làm phần và mỗi phần này có thể được định dạng riêng rẽ. 

2.7.7.1. Tạo một ngắt phân đoạn: 

Để đưa vào một ngắt phân đoạn các bước tiến hành như sau: 
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- Đặt con trỏ tại đoạn muốn tạo ngắt phân đoạn. 

- Từ menu chính chọn Insert  Break, thực hiện lựa chọn trên hộp thoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Next page : Đầu trang kế tiếp của tài liệu 

 Continuous : Chỗ con trỏ đang đậu 

 Even page : Trang chẵn kế tiếp 

 Odd page : Trang lẻ kế tiếp 

2.7.7.2. Để gỡ bỏ một ngắt phân đoạn: 

- Click Mouse vào biểu tượng trên thanh công cụ 

- Di chuyển con trỏ lên hàng gạch ngắt 

- Nhấn phím Delete hoặc Backspace. 

2.8. ĐỊNH DẠNG TÀI LIỆU 

2.8.1. Tiêu đề đầu trang và tiêu đề cuối trang 

2.8.1.1. Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang  

- Từ menu chính chọn View  Header And Footer 

- Nhập vào nội dung mà ta muốn xuất hiện ở đầu trang hay cuối trang nằm trong phạm vi kẻ 

khung của tiêu đề đầu trang và cuối trang như sau: 
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- Tiến hành chèn các thông tin cần thiết cho tiêu đề đầu trang và cuối trang dựa trên cát nút 

lệnh của thanh công cụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sau cùng nhấn Close trên thanh công cụ để kết thúc 

2.8.1.2. Xóa tiêu đề đầu trang và cuối trang: 

- Từ menu chính chọn View   Header And Footer 

- Chọn tiêu đề đầu trang và cuối trang muốn xóa, nhấn phím Delete. 

- Chọn Close để trở về tài liệu chính 

2.8.1.3. Tạo tiêu đề đầu trang, cuối trang cho trang chẵn, trang lẻ đầu tiên: 

- Từ Menu chính chọn View  Header And Footer 

- Click vào nút Page Setup  trên thanh công cụ Header And Footer 

- Hộp thoại Page Setup xuất hiện, tại Tab Layout đánh chọn check box Different Odd and Even 

nếu muốn trang chẵn/lẻ khác nhau, và Different fist page nếu đặt tiêu đề trang đầu tiên khác 

với các trang sau. 
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- Di chuyển giữa hai nút Show Next và Show Previous trên thanh công cụ Header And Footer 

để di chuyển giữa trang chẵn, trang lẽ và trang đầu tiên để tạo tiêu đề. 

- Click nút Close để thoát. 

2.8.2. Định dạng trang 

2.8.2.1. Chọn khổ giấy: 

Giấy dùng để in có thể dùng hai loại như sau: 

- Giấy rời từng tờ một 

- Giấy liên tục do trục kéo 

Trang giấy được xác định bởi khổ giấy. Trị mặc nhiên thường là 8.5 x 11, tuy nhiên cũng có thể 

chọn lại khổ giấy và hướng giấy như sau: 

- Từ menu chính chọn Page Setup 

- Chọn Tab Paper  Size và thực hiện tùy chọn trên hộp thoại như sau: 
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2.8.2.2. Chọn biên cho giấy: 

Chọn Tab Margin ta định dạng biên giấy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3. In tập tin 

2.8.3.1. Chọn máy in: 

Trước tiên để in ra một tài liệu bạn cần xác định máy in đang nối đến máy tính của bạn là 

loại máy in gì và việc cài đặt máy in đúng không. Để kiểm tra việc này bạn chọn Print trên trình 

đơn File, khung đối thoại print hiện lên, bạn thấy ở đầu khung hiện lên tên máy in đang được cài 

đặt. Nếu máy in này không đúng với máy in đang cài trên máy của bạn thì bạn có thể cài lại bằng 

cách nhấn nút printer. Khi đó khung đối thoại hiện lên. Trên khung Printer bạn chọn máy in đang 

cài trên máy của bạn sau đó nhấn nút Set as default printer. 

2.8.3.2. Xem trang trước khi in: 

Cách thức để xem tài liệu trước khi in thông thường là Print preview. 

Khi bạn đang ở chế độ Print preview thì thanh công cụ Print preview hiện lên, ý nghĩa các nút 

lệnh như sau: 

o Print  In nhanh một tài liệu 

o Magnifier  Cho phép chuyển đổi giữa chế độ print preview và chế độ 

soạn thảo 

o One page  Cho hiển thị một trang mà thôi 

o Multiple Pages  Cho hiển thị 2 hoặc nhiều trang 

o Zoom control  Cách điều khiển phóng to hoặc thu nhỏ 

o View ruler  Dùng hiển thị thước kẻ nằm và đứng để chỉnh sửa các biên 
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o Shrink to fit  Làm giảm số trang 

o Full screen  Hiển thị trọn trang giấy trên màn hình 

o Close  Thoát khỏi print preview 

o Help  Phần trợ giúp 

2.8.3.3. In tài liệu: 

Muốn in một tài liệu bạn làm các bước như sau: 

- Mở một tài liệu muốn in. 

- Chọn Print trên thanh công cụ standard toolbar hoặc Print từ trình đơn File 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấn OK lúc này máy sẽ in tài liệu ra giấy 

2.8.3.4. In ra một phần tài liệu 

- Cách 1: chọn phần tài liệu muốn in rồi ra lệnh in, khi khung đối thoại hiện lên bạn chọn đánh 

dấu Radio button Selection trên khung Page range xong rồi nhấn OK 

- Cách 2: Bạn biết rõ phần tài liệu muốn in nằm từ trang nào đến trang nào, tiếp theo bạn chọn 

lệnh Print, khi khung đối thoại hiện lên bạn chọn đánh dấu Pages rồi đánh vào trên ô TextBox  

số trang và khoảng cách trang phân bởi dấu phẩy. Khoảng cách trang có dấu gạch ngang giữa 

trang đầu và trang cuối. 

Ví dụ: Bạn muốn in các trang 2,4,5,6 và 8 thì bạn đánh vào: 2,4 – 6,8. 
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BÀI TẬP 

Bài tập 1: 

Ñaây thoân vó daï 

Sao anh khoâng veà chôi thoân vó? 

Nhìn naéng haøng cau naéng môùi leân 

Vöôøn ai möôùt quaù xanh nhö ngoïc 

Laù truùc che ngang maët chöõ ñieàn 

Mô khaùch ñöôøng xa khaùch ñöôøng xa 

Aùo em traéng quaù nhìn khoâng ra 

Ôû ñaây söông khoùi môø nhaân aûnh 

Ai bieát tình ai coù ñaäm ñaø 

1. Tạo file Vida.doc lưu vào thư mục Tho với những yêu cầu sau: 

- Gọi khổ thơ thứ nhất là đoạn 1, khổ thơ thứ 2 là đoạn 2, khổ thơ thư 3 là đoạn 3. 

- Dòng tiêu để “Đây thôn Vĩ Dạ”, Font chữ VNI-Souvir, size 16, chữ đậm và nghiêng, canh 

lề giữa. 

- Khổ 1 canh lề trái 1.5cm, font VNI-Times, size 12, dạng nghiêng. 

- Khổ 2 font VNI-Murray, size 14, canh lề trái 2.5cm. 

- Khổ 3 font VNI-Univer, canh lề trái 4cm. 

2. Tạo thêm một bảng thứ hai(gọi là bảng sao) cho bài thơ trên ở ngay bên dưới. 

3. Các thao tác trên đây đều thực hiện trên bản sao: 

- Hãy sắp xếp lại bài thơ theo thứ tự sau: đoại 1 – đoạn 3 – đoạn 2 

- Rồi theo thứ tự đoạn 3 – đoạn 2 – đoạn 1. 

- Xếp lại như ban đầu. 

Bài tập 2: 

1. Mở file Cadao.doc, gõ tiếp vào dưới văn bản đã có một văn bản thô mới như sau: 

Đò từ Đông ba, đò qua đập Đá, 

Đò về Vĩ Dạ, thẳng ngã ba Sình, 

Lờ đờ bóng ngã Trăng chênh, 

Tiếng hò xa vọng năng tình nước non 

******* 

Ca dao là một tấm gương phản chiếu tâm hồn, tâm trạng của nhân dân ta. Giá trị độc đáo của ca 

dao gắn liền với bản chất trữ tình của nó. Mặc dù tính chất trữ tình, những cảm xúc và tình cảm 

trong  ca dao không phải là cảm xúc và tình cảm của một cá nhân tôi cá nhân riêng biệt mà là của 

một quần thể cộng đồng. Khi cảm nghĩ về thân phận mình mà thấy buồn, thấy khổ, tiếng hát đã 

được cất lên thành những bài ca than thở về mọi đau khổ, bất hạnh của kiếp người… Đây là 

những yếu tố tạo ra phong cách chung của ca dao đem lại cho ca dao một hình thức nghệ thuật 

phong phú khiến ca dao trẻ mãi và sống mãi. 
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2. Chọn khổ giấy Landscape, và canh lề trang như sau: Top 1.5cm, Bottom 1.5cm, Left 

3.5cm, Right 2.5cm 

3. Đoạn thơ và dấu * được canh giữa của văn bản. 

4. Văn bản được canh đều hai bên. Dòng đầu tiên của văn bản được canh lề trái 2cm 

5. Lưu văn bản với tên khác là Vanban.doc 

Bài tập 3: 

Sử dụng phương pháp canh điểm dừng Tab soạn thảo các mẫu biểu sau: 

Đề cương bài giảng 

ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH 

MÔN HỌC  SỐ TIẾT  TÀI LIỆU THAM KHẢO  GIẢNG VIÊN 

Hệ điều hành  45.0  .................. MSDOS 6.0  ................................... Thiên Nga 

Bảng tính  75.0  .............. QUATTRO PRO  ............................... Trần Minh 

Windows  75.0  .................. WINDOWS  .................................... Bảo Quốc 

Phân tích thiết kế hệ thống  125.0  ...........................  .......................................... Hoàng Hùng 

Quản trị CSDL  125  .................... FOXPRO  ..................................... Kim Ngân 

Asscess  75  ......... NHẬP MÔN ASSCESS  ......................  Quan Ngọc 

 

Biên bản giao hàng và thanh toán: 

CTY  TNHH TM – DV TIN HỌC TINH HOA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 71 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG – ĐÀ LẠT  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 __o0o__  __o0o__ 

 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG VÀ THANH TOÁN 

Hôm nay, ngày  /  /  tại  văn phòng Cty TNHH TIN PHONG chúng tôi gồm có: 

- Ông (bà):  .................................... đại diện bên B theo hợp đồng dân sự số là bên bán vật tư 

- Ông (bà):  .................................... đại diện cho bên A là bên mua vật tư 

Chúng tôi đã kiểm tra số lượng, chủng loại và giá trị các lô hàng do: 

Ông (bà):  ....................................... cung ứng theo hợp đồng số  ........... , đồng thời tiến hành thanh toán 

tiền hàng như sau: 

A. SỐ LƯỢNG CHỦNG LOẠI VÀ TRỊ GIÁ LÔ HÀNG GỒM: 

STT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

01 Máy vi tính 20 12.675.000  

02 Máy in 5 4.750.000  

03 Đĩa mềm 1.44 MB 2.000 7.000  

04 Đĩa mềm 1.2 MB 50 7.500  

05 Đĩa CD 200 7.000  

B.  THANH TOÁN TIỀN 

1. Tổng giá trị các lô hàng là: .................................................................................................................  

2. Bên bán đã ứng trước cho bên mua (ngay / / ) là: ..............................................................................  

3. Nay thanh toán tiếp:  ..........................................................................................................................  

Biên bản này đã được mọi người thống nhất và lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 

một bản. 

 Đà Lạt, ngày  tháng  năm  

 BÊN A   BÊN B 
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Mục lục tuyển tập thơ: 

MỤC LỤC TUYỂN TẬP THƠ 
 THƠ 

 Quà Xuân Cho Em  Anh Đào  ............................. 2 

 Thơ Tặng Chị  Thanh Toàn  ............................. 3 

 Nhớ Mưa  Dana  ............................. 4 

 QUÊ NHÀ DẤU YÊU 

 Bên Cầu Hoàng Lương  Công Nương  ............................. 8 

 Kỷ Niệm Quê Nhà  Văn Tuấn & Thành Nhuyen  ........................... 25 

 Nhớ Quê  Thanh Hùng  ........................... 32 

 TRUYỆN 

 Đời Người Tựa Mưa Cao Nguyên  Tiến Đạt  ........................... 14 

 Chàng Thủ  Văn Thành  ........................... 20 

 Mẹ  Nguyên Thành  ........................... 28 

 

Giấy đề nghị 

CTY  TNHH TM – DV TIN HỌC TINH HOA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 71 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG – ĐÀ LẠT  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

     

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Kính gửi: Giám Đốc Công Ty TNHH TM – DV Tin Học Tinh Hoa 

Tôi tên  ..................................................... nhân viên văn phòng  .......................................................  

Nội dung đề nghị:  .............................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Vậy kính đề nghị giám đốc công ty xem xét và giải quyết 

 Đà Lạt, ngày  tháng  năm 

GIÁM ĐỐC  TRƯỞNG PHÒNG  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
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Bài tập 4: 

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

inword  là một chương trình xử lý văn bản mạnh, ngoài chức năng giúp 

người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn cho phép ta có 

thể chèn một số ký tự đặc biệt như:           , làm 

cho văn bản phong phú hơn. 

Các lệnh dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng lệnh trên 

thanh công cụ (Toolbar) như biểu tượng chữ B (Bold) để tạo chữ đậm, chữ I (Italic) 

để tạo chữ nghiêng, chữ U (Underline) để tạo chữ gạch dưới, hay kết hợp cả ba. 

Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn buộc ta phải vào Menu Format  Font để 

trình bày như: 

1. Mục Underline stype để chọn các kiểu gạch dưới các từ trong văn bản Words only, 

Double, Dotted, Thick, Dash, Dot dash, Dot Dot Dash, Wave, Thick wave, Double 

wave, … 

2. Mục Effects để thao tác một số hiệu ứng khác như: Stritkethough tạo ra chữ gạch 

giữa, các lệnh Superscript và Subscript giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản có 

dạng như: a1x2 + b1y2 = 0, và các mục đặc biệt như: Double Stritkethough, SShhaaddooww, 

, EEEmmmbbbooossssss, EEEnnngggrrraaavvveee, ALL CAPS, SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự, đổi tỷ 

lệ các ký tự, nâng hoặc hạ các ký tự sẽ thay đổi dễ dàng nhờ các lệnh trong lơp 

Character Spacing,… 

Và cũng cần nhớ một số Font chữ tiếng việt thường dùng trong văn bản như: 

 Tahoma Normal: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 VNI-Bodon-Poster Normal: in đậm và in nghiêng. 

 VNI-Maria Normal: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 VNI-Present Normal: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 VNI-Revue Bold: in đậm và in nghiêng. 

 VNI-Scrip: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 VNI-Tekon Normal: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 VNI-Univer Normal: in nghiêng, in đậm, cả hai. 

 

Bài tập 5: 

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TRONG TKHT 

Có một phương pháp dùng khảo sát như: phỏng vấn, phiếu điều tra, quan sát, mẫu bản ghi. 

Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và được áp dụng phải phù hợp với 

tình hình thực tế. Nhưng dù cho sử dụng bất kỳ một phương pháp nào đều phải lưu ý một khái 

niệm chung, đó là biết càng nhiều thông tin về môi trường hoạt động của một tổ chức càng dễ 

hiểu được các vấn đề đang được đặt ra và có khả năng đưa ra câu hỏi thiết thực hơn đối với vấn 

đề đang được xem xét. 

I. PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT: 

a. Quan sát hình thức: 

Đòi hỏi mất nhiều thời gian, người bị quan sát cảm thấy khó chịu, và thay đổi theo chiều 

hướng không tốt. 

W 
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b. Quan sát không chính thức: 

Rất có tác dụng để có được một bức tranh khái quát về tổ chức cần tìm hiểu, cần phải nắm 

chính xác khối lượng dữ liệu và chất lượng dữ liệu đó. 

II. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN 

c. Các điểm cần lưu ý khi phỏng vấn 

 Chú ý lắng nghe. 

 Thiết lập quan hệ trong quá trình phỏng vấn. 

 Môi trường, 

 Phạm vi liên quan. 

d. Tổ chức phỏng vấn không kéo dài hay quá nhiều câu hỏi. 

e. Chuẩn bị các câu hỏi cho cuộc phỏng vấn. 

f. Hạn chế các định kiến, trạng thái tình cảm, ngôn ngữ, khái niệm chung. 

g. Sắp xếp lại câu hỏi. 

   ----------------------------------- // ---------------------------------  
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Bài 3: BẢNG BIỂU VÀ VĂN BẢN DẠNG CỘT  

3.1. BẢNG BIỂU 

3.1.1. Tạo mới một bảng biểu 

3.1.1.1. Sử dụng thanh công cụ ToolBars: 

- Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn Table. 

- Click nút Insert Table trên thanh công cụ Standard. 

- Từ ô bên trái đầu tiên trong khung nhấn phím Mouse và di chuyển qua trái khung lưới để 

chọn số hàng và số cột cho bảng biểu sau đó nhả Mouse ra kết thúc thao tác tạo bảng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Sử dụng lệnh Insert Table: 

- Đặt trỏ tại vị trí muốn chèn Table. 

- Từ menu chính chọn Table  Insert  Table, hộp thoại Insert Table xuất hiện. 

- Chọn các thông số tương ứng trong hộp thoại rồi nhấn OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3. Sử dụng công cụ Draw: 

Đặt trỏ tại vị trí muốn tạo Table. 

Từ menu chính chọn Table  Draw Table hay biểu tượng Table And Boders trên thanh công cụ 

Standard. 

Click Mouse vào biểu tượng  trên thanh công cụ Table And Boders. 

Thực hiện vẻ Table theo yêu cầu sau đó nhấn ESC hay Click nút Draw Table để kết thúc. 

3.1.2. Định dạng và hiệu chỉnh bảng biểu 

3.1.2.1. Di chuyển trên bảng biểu: 
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Để di chuyển giữa các ô (Cell) trong bảng biểu ta sử dụng phím Tab hoặc phím mũi tên 

trên bàn phím. 

Để di chuyển giữa các điểm canh cột Tab Stop trong bảng biểu ta sử dụng tổ hợp phím 

Ctrl + Tab. 

3.1.2.2. Canh biên văn bản trong một cell: 

- Chọn các ô muốn canh biên cho nội dung bên trong. 

- Click chuột phải tại các ô đã chọn, chọn Cell Alignment và chọn các kiểu canh biên trên menu 

phụ như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3. Đổi hướng văn bản trong cell: 

- Chọn cell muốn đổi hướng trình bày văn bản trong cell. 

- Từ menu chính chọn Format  Text Direction 

- Trên hộp thoại Text Direction – Table Cell chọn hướng trình bày cho văn bản như hình dưới 

đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấn OK để kết thúc thao tác. 
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3.1.2.4. Tách / nhập các cell trong bảng biểu: 

- Chọn ô văn bản muốn thao tác. 

- Từ menu chính chọn Table hoặc Click chuột phải chọn Merge Cells nếu muốn nhập ô và chọn 

Split Cells nếu muốn tách ô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.5. Thêm đường viền và tô màu cho bảng biểu: 

 Sử dụng Table AutoFormat: 

- Di chuyển con trỏ về bảng muốn tạo. 

- Từ menu chính chọn Table  Table AutoFormat. 

- Trên hộp thoại Table AutoFormat, chọn mẫu đường viền bạn muốn và Click OK để kết 

thúc. 

 Sử dụng lệnh Border And Shading: 

- Chọn vùng bảng biểu muốn tạo đường viền hay tô màu. 

- Từ menu chính chọn Format  Border And Shading (hoặc sử dụng nút Outside Border 

trên thanh công cụ). 

- Chọn các kiểu đường viền trên Tab Border trong hộp thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tô màu cho vùng văn bảng được chọn trong Tab Shading. 
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- Nhấn OK để kết thúc thao tác. 

3.1.2.6. Chia một bảng thành hai bảng rời nhau: 

Để phân rã một bảng biểu thành hai bảng bạn thực hiện: 

- Di chuyển con trỏ trên hàng muốn sang bảng thứ 2. 

- Cho lệnh Split Table hoặc nhấn Ctrl + Shift + Enter. 

Chú ý: Để hợp lại hai bảng đã tách ra từ một bảng trước đó bạn di chuyển con trỏ vào vùng 

khoảng cách giữa hai bảng biểu và nhấn Delete. 

3.1.2.7. Chuyển văn bản thành bảng biểu: 

Ta có thể chuyển một văn bản thành dạng bảng biểu với điều kiện là ta tách rời văn bản bằng các 

dấu phẩy, dấu chấm, hay dấu canh cột. Ta thực hiện: 

- Chọn văn bản muốn chuyển đổi thành bảng biểu. 

- Từ menu chính chọn Table  

Convert  Text To Table sau 

đó thực hiện lựa chọn trên 

hộp thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn OK để kết thúc thao tác. 
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3.1.2.8. Chuyển bảng biểu thành văn bản: 

- Chọn bảng biểu muốn chuyển đổi. 

- Từ menu chính chọn Table  Convert  Table to Text sau đó thực hiện lựa chọn trên hộp 

thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn OK để kết thúc thao tác. 

3.1.2.9. Thay đổi kích thước hàng và cột: 

Bạn có thể thực hiện hai cách như sau: 

 Di chuyển đường ranh giữa các cột/hàng 

 Sử dụng hộp thoại Table Properties: 

- Chọn vùng Table muốn thay đổi. 

- Từ menu chính chọn Table Poperties và thực hiện lựa chọn trên hộp thoại Table Properties 

3.1.2.10. Thêm hoặc bớt hàng, cột, ô trong bảng biểu: 

 Thêm hàng, cột, hay ô: 

- Chọn vị trí hàng, cột hay ô muốn thêm. 

- Từ menu chính chọn Table  Insert và thực hiện lựa chọn trên Sub Menu như hộp thoại 

dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xóa hàng, cột, hay ô: 

- Chọn vị trí hàng, cột, ô muốn xóa. 

- Từ menu chính chọn Table  Delete và thực hiện lựa chọn trên Sub Menu như hộp 

thoại dưới đây: 
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3.2. VĂN BẢN DẠNG CỘT (COLUMN) 

3.2.1. Chia cột cho văn bản 

Để chia cột cho văn bản thì văn bản phải đang ở chế độ hiển thị Print Layout, rồi thực 

hiện một trong các điều kiện sau đây: 

- Nếu tài liệu chỉ có một phân đoạn, và muốn cho định dạng toàn bộ tài liệu thì con trỏ 

nằm đâu cũng được. 

- Nếu chỉ định dạng một phần tài liệu thì cần tuyển chọn phần tài liệu này. 

- Nếu tài liệu gồm nhiều phân đoạn thì đưa con trỏ về phân đoạn muốn định dạng. 

3.2.1.1. Sử dụng nút Column trên thanh công cụ: 

- Di chuyển chuột đến biểu tượng Column  trên thanh công cụ Standard Toolbar. 

- Giữ phím trái chuột và kéo chuột qua phía tay phải để chọn số cột sau đó nhả chuột ra. 

3.2.1.2. Sử dụng lệnh Column: 

- Từ Menu chính chọn Format  Column. 

- Thực hiện lựa chọn các mục trên hộp thoại Columns. 

- Nếu muốn chia văn bản thành các cột có kích thước không bằng nhau ta đánh bỏ dấu 

 vào Check Box Equal column width trên hộp thoại. 
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- Nếu muốn có đường gạch giữa các cột thì ta đánh dấu  vào Check box Line 

Between. 

- Nhấn OK để kết thúc thao tác 

3.2.2. Chèn dấu ngắt cột cho văn bản 

MS Word thực hiện chia cột và tự động chia đều 

văn bản trên các cột. Vì vậy, muốn định độ dài văn 

bản trên các cột theo ý muốn ta phải dùng thao tác 

ngắt cột như sau: 

- Đặt trỏ tại nơi muốn ngắt cột. 

- Từ menu chính chọn Insert  Break 

- Xuất hiện hộp thoại và chọn Option Column 

Break 

- Nhấn OK để kết thúc thao tác. 
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BÀI TẬP 

Bài tập 1: 

Tạo các bảng biểu sau: 

Số 

TT Mặt hàng 

Đ
ơ

n
 g

iá
  

(U
S

D
) 

Số lượng 

T
h

à
n

h
 

tiền
 

(U
S

D
) 

1 Máy vi tính Pentium 166 

16 MB RAM (Japan) 

2.1 GB HDD 

1.44 MB FDD 

101-keys Keyboard (Japan) 

Mouse + Glass Filter 

800 1 1.600 

2 Máy in LQ-2170 600 1 600 

3 Máy in Laser Jet 5L 540 1 540 

Tổng cộng 2.740 

 

 

BẢNG ĐIỂM LỚP … 

STT Họ và tên 
Điểm 

Trung bình 
Toán Văn Tin học 

1 Lý thị tuyết lan 7 8 7  

2 Trần thanh sơn 10 6 10  

3 Hồ văn chánh 9 5 8  

4 Tống cảnh bình 7 5 10  

Tổng cộng 4 học viên 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ A & B TIN HOC 

Chứng Chỉ Môn Học Thời Lượng 

B 

A Điện Toán Căn Bản 45 Tiết 

Microsoft Word 45 Tiết 

Microsoft Excel 45 Tiết 

Microsoft Access 1 45 Tiết 

Microsoft Access 2 45 Tiết 

Microsoft Access 3 45 Tiết 
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Bài tập 2: Tạo văn bản dạng cột sau: 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CTY TNHH TM-DV TIN HỌC TINH HOA 

 
VỚI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HƠN 10 NĂM QUA, ĐỂ ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT 

TRIỂN MẠNH MẼ TRONG TƯƠNG LAI, CÔNG TY CẦN TUYỂN CÁC ỨNG VIÊN 

CHO CÁC VỊ TRÍ SAU: 

 

I. BỘ PHẬN KINH DOANH: 6 Nam 

 Kỹ sư điện, cơ khí. 

 Ngoại ngữ: Trung cấp. 

 Vi tính: Văn phòng 

 Có khả năng kinh doanh thiết bị máy 

móc. 

II. BỘ PHẬN KẾ TOÁN: 03 Nam/Nữ 

 Tốt nghiệp đại học. 

 Anh văn: Trung cấp. 

 Vi tính: Văn phòng. 

III. ĐIỆN THOẠI VIÊN 

 Tốt nghiệp PTTH 

 Anh văn giao tiếp 

 Có giọng nói chuẩn 

IV. CÔNG NHÂN 

 Thợ điện trung cấp 

 Thợ tiện trung cấp 

 Thợ máy ô tô trung cấp 

V. BỘ PHẬN KỸ THUẬT HẬU MÃI: 

 Kỹ sư điện tự động điều khiển: 3 

Nam 

 Kỹ sư cơ khí luyện kim: 5 Nam 

 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy: 5 Nam 

 Kỹ sư cơ khí động lực: 3 Nam 

ĐK: 

 Anh văn: B 

 Vi tính: Trung cấp 

 Ưu tiên biết về Autocad, 3D 

 Lưu ý: 

 Chỉ chọn ứng viên dưới 35 tuổi. 

 Ưu tiên có kinh nghiệm, lương thỏa 

thuận 

 Phương tiện đi làm: Có xe đưa rước 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH TM-DV TIN HỌC TINH HOA 
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Bài 4: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG MICROSOFT 

WORD 
4.1. GIỚI THIỆU THANH CÔNG CỤ DRAWING 

Thanh công cụ Drawing chứa các nút lệnh để tạo nhanh một đối tượng và định dạng 

nhanh đối tượng tương ứng. 

Bạn có thể mở thanh công cụ Drawing bằng 3 cách sau: 

- Từ menu chính chọn View  Toolbars và đánh dấu  vào thanh công cụ Drawing. 

- Từ menu chính chọn View  Customize và đánh dấu chọn thanh công cụ Drawing 

trong Tab Toolbar của hộp thoại Customize. 

- Click vào biểu tượng Drawing  trên thanh công cụ Standard 

 

4.2. TẠO, SAO CHÉP, DI CHUYỂN VÀ XÓA MỘT ĐỐI TƯỢNG 

4.2.1. Tạo đối tượng 

Để tạo một đối tượng cho văn bản bạn cần xác định đối tượng tạo sẽ minh họa cho đoạn 

văn bản nào để xác định vị trí đặt đối tượng và định dạng. 

4.2.1.1. Tạo Text Box: 

- Từ menu chính chọn Insert  Text Box hay Click vào biểu tượng trên thanh công cụ 

Drawing. 

- Di chuyển con trỏ đến nơi muốn đặt khung Text Box. 

- Lúc này con trỏ có hình dấu , ta bấm giữ chuột trái và Drag chuột để vẽ TextBox 

- Đến kích thước như mình mong muốn thì buông chuột ra. 

4.2.1.2. Tạo Autoshape: 

- Từ menu chính chọn Insert  Picture  Autoshape hay chọn các dạng mẫu 

Autoshape từ thanh Drawing 

- Chọn mẫu theo ý muốn từ sub menu trên thanh công cụ. 

- Lúc này con trỏ có hình dấu , đưa con trỏ đến vị trí muốn vẽ. 

- Bấm giữ chuột trái và vẽ hình. 

 Giữ Shift để vẻ các đường thẳng, đường tròn, hình vuông, tam giác đều,… 

 Giữ Ctrl để ấn định điểm bắt đầu làm tâm cho hình. 

4.2.1.3. Tạo WordArd: 
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- Từ menu chính chọn Insert  Picture  WordArt hay click vào biểu tượng trên thanh 

công cụ Drawing. 

- Trên hộp thoại Wordart Gallery chọn kiểu. 

- Trên hộp thoại Edit Wordart Text gõ chữ nghệ thuật muốn tạo và định dạng. 

 

4.2.1.4. Tạo một Picture: 

- Sử dụng hình ảnh trong ClipArt của MS Word: 

 Từ menu chính chọn Insert  Picture  ClipArt 

 Trong khung Clip Art chọn Organize Clip… Xuất hiện hộp thoại Favorites – 

Microsoft Clip Organizer. 

 Chọn chủ đề hình ảnh trong khung Collection List. 

 Chọn hình ảnh và dùng thao tác Cut, Paste. 

- Nhập hình ảnh từ File hình ảnh có sẵn trên đĩa: 

 Từ menu chính chọn Insert  Picture  From File 

 Trên hộp thoại Look In chọn ổ đĩa và thư mục chứa file hình ảnh. 

 Chọn hình ảnh muốn chèn. 

 Chọn nút Insert hay Double Click vào hình ảnh. 

- Chèn hình ảnh từ Clipboard: 

 Mở chương trình đồ họa và tạo hình ảnh (hay mở một file hình ảnh có sẵn) 

 Trong cửa sổ trình ứng dụng, dùng phương pháp chọn để chọn hình ảnh 

 Chọn lệnh Copy hoặc Ctrl + C 

 Mở cửa sổ Word, đưa con trỏ về vị trí muốn đặt hình ảnh 

 Chọn lệnh Paste hay nhấn Ctrl + V. 

4.2.2. Di chuyển, sao chép một đối tượng 

4.2.3. Xóa một đối tượng 

4.2.4. Thay đổi kích thước một đối tượng 

4.2.5. Xoay hướng văn bản trong đối tượng 
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4.3. THAO TÁC TRÊN ĐỐI TƯỢNG 

4.3.1. Text box 

- Đặt văn bản trong TextBox: 

Ta có thể thực hiện đưa văn bản vào TextBox bằng 2 cách sau: 

 Đặt con trỏ vào phạm vi khung và tiến hành nhập văn bản. 

 Tạo textbox, chọn khối văn bản đã có sẵn ở ngoài và sử dụng phương pháp cắt dán 

để đưa văn bản vào Text Box. 

- Tạo / gỡ bỏ đường viền và ảnh nền cho Text Box: 

Tạo đường viền, ảnh nền cho Text Box thì đầu tiên phải chọn đối tượng và thực hiện 1 

trong 2 cách sau: 

 Click chọn biểu tượng Outside Border trên thanh công cụ Formating. 

 Từ menu chính chọn Format  Text Box, sau đó thực hiện lựa chọn các tiêu chí 

trong Tab Colors And Line của hộp thoại Format Text Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Autoshape 

- Đặt văn bản trong Autoshape: 

 Click chuột phải trên đối tượng 

 Chọn Add Text từ Sub menu. 

- Xoay và lật đối tượng Autoshape: 

 Chọn đối tượng 

 Chọn nút Draw trên công cụ Drawing và chọn Submenu Rolate or Flip. 

 Trên Submenu chọn các mục sau: 
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Lưu ý: khi chọn cách xoay tự do, xung quanh đối tượng xuất hiện 4 dấu chấm tròn 

màu xanh lá cây là những tâm quay. Chọn một chấm và Drag chuột để quay. Khi 

quay xong Click chuột lại váo nút Free Rotale hay bất kỳ vị trí nào ngoài đối 

tượng để kết thúc. 

- Tạo đường viền và màu nền cho Autoshape: 

 Tương tự như các thao tác trên Text Box. 

- Tạo bóng mờ (Shadow Style) và hiệu ứng 3 – D: 

Là hai biểu tượng  nằm ở góc phải của thanh công cụ Drawing. 

 Chọn đối tượng muốn tạo . 

 Click vào đối tượng tương ứng trên thanh công cụ Drawing. 

 Ta có 2 hộp thoại chứa hiệu ứng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chọn kiểu bóng mờ hay hiệu ưng 3 – D. 

 Nếu muốn hiệu chỉnh ta chọn 3 – D Settings hay Shadow Settings tùy theo ý muốn. 

 Công dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ 3 – D Setting và Shadow Settings. 
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4.3.3. Picture 

- Định dạng hình ảnh: 

 Để định dạng hình ảnh ta chọn hình ảnh và thực hiện một trong 2 cách sau: 

 Từ menu chính chọn Format  Picture và thao tác định dạng trên hộp thoại Format 

Picture. 

 Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ Picture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tạo ảnh nền cho một văn bản: 

 Chọn đối tượng 

 Từ menu chính chọn Format  Picture. 

 Chọn định dạng trong khung hộp thoại Format Picture. 

 Trong list box Color chọn Washout để tạo hình ảnh làm nền cho văn bản. 

 Nhấn OK để kết thúc việc lựa chọn. 

4.3.4. Word Art 

- Thanh công cụ Wordart và các hiệu ứng trên định dạng WordArt: 

Thanh công cụ WordArt được xuất hiện khi: 

 Ta tạo một chữ nghệ thuật WordArt. 

 Nếu đang ở chế độ chọn mà không thấy xuất hiện thanh công cụ WordArt ta thực 

hiện một trong 2 cách sau: 

o Từ menu chính chọn View  Toolbars  Chọn Wordart từ sub menu. 

o Từ menu chính chọn Tools  Customize và đánh dấu  trong checkbox 

WordArt trong Tab Toolbar của hộp thoại Customize. 
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4.4. SẮP XẾP ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỐI TƯỢNG TRÊN VĂN 

BẢN 

4.4.1. Sắp xếp đối tượng 

4.4.1.1. Sắp xếp đối tượng: 

Thông thương hình ảnh minh họa là kết quả của sự phối hợp của các đối tượng trên thanh 

công cụ vẽ Drawing Tools. Khi đã phối hợp các đối tượng để đưa ra một hình ảnh theo ý 

muốn cần chú ý các nguyên tắc sau: 

- Đối tượng nằm trên sẽ che khuất đối tượng nằm dưới. 

- Đối tượng vẽ sau sẽ nằm sau đối tượng vẽ trước. 

- Các đối tượng có thể thay đổi thứ tự, nằm trên hoặc nằm dưới văn bản bằng cách: 

 Chọn đối tượng. 

 Click vào nút Daw trên thanh công cụ Drawing chọn Oder và chọn cách sắp xếp từ 

Submenu như sau: 
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4.4.1.2. Nhóm và phân rã các đối tượng: 

Việc di chuyển từng hình ảnh rất bất lợi khi ta có nhu cầu di chuyển chúng. Vì vậy MS 

Word cho phép ta nhóm các đối tượng thành một đối tượng duy nhất để dễ dàng thực 

hiện đồng thời một thao tác cho chúng. 

- Click chọn biểu tượng  trên thanh công cụ Drawing. 

- Con trỏ hiển thị hình mũi tên, nhấn phím trái chuột và chọn các đối tượng cần nhóm 

(hoặc chọn đối tượng đầu tiên sau đó click giữ Shift khi chọn các đối tượng còn lại). 

- Nhấn vào nút Draw trên thanh công cụ Drawing chọn Group (Hay click chuột phải 

chọn Grouping  Group). 

- Muốn rã nhóm các đối tượng ta chọn khối đối tượng muốn rã nhóm, thực hiện các thao 

tác tương tự và chọn Ungroup (hay click chuột phải chọn Grouping  Ungroup). 

4.4.2. Định vị trí đối tượng trên văn bản 

Thông thường một đối tượng khi được chèn vào văn bản chưa được ấn định kiểu văn bản 

sẽ được bao quanh theo ý muốn. Đôi khi bạn cần chèn đối tượng nằm độc lập với văn 

bản, nằm một góc văn bản, nằm giữa văn bản hay làm nền cho một văn bản. 

Đối với dạng đối tượng nằm cùng lớp với văn bản, văn bản sẽ bao quanh đối tượng và 

được gọi là Wraptext. 

Thao tác thực hiện định dạng như sau: 

- Chọn đối tượng cần định vị trí. 

- Từ menu chính chọn Format  Picture (hay TextBox, Autoshape, WordArt,…) tùy 

theo đối tượng. 

- Trên hộp thoại Format … , chọn Tab Layout, hiển thị ra hộp thoại sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Click nút Advanced trên hộp thoại, xuất hiện hộp thoại Advanced Layout, chọn Tab 

Text Wrapping sau đó thực hiện chọn các mục sau: 
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 Các lựa chọn kiểu bao quanh đối tượng trong khung Wrapping Style: 

 Square : Theo khung hình vuông. 

 Tight : Theo một đường biên giới hạn. 

 Through : Lấn vào bên trong đối tượng tại vị trí khe hở 

 Top and bottom : Nằm giữa văn bản. 

 Behind text : Nằm dưới văn bản. 

 In front of text : Nằm trên văn bản. 

 In line with text : Nằm độc lập với văn bản. 

- Cuối cùng nhấn OK để kết thúc lựa chọn. 

Ghi chú: 

Đối với đối tượng là Picture, khi được chèn vào văn bản luôn xuất hiện 8 nút màu đen 

bao quanh đối tượng và đối tượng chỉ nằm ở một góc của tài liệu mà không di chuyển 

bằng chuột được. Lúc này vì ấn định văn bản bao quanh đối tượng dạng In line with text, 

để di chuyển được đối tượng ta thực hiện: 

Chọn đối tượng. 

- Từ menu chính chọn Format  Picture  Chọn Tap Layout. 

- Trong khung Wrapping style chọn một trong các kiểu ấn định khác kiểu In line with 

text rồi nhấn OK để kết thúc. 
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PHẦN III: MICROSOFT EXCEL 

Nội dung: 
Giúp người học có những kiến thức để sử dụng tốt chương trình ứng dụng Microsoft Excel: 

 Giới thiệu về Microsoft Excel 

 Tập tin WorkBook 

 Trình bày và thay đổi dạng thức trong bảng tính 

 Hàm (Function) 
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Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL 
1.1. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI MS EXCEL 

Có thể thực hiện một trong những cách sau: 

D.Click vào biểu tượng trên nền màn hình. 

Click nút Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Excel. 

1.2. MÀN HÌNH GIAO DIỆN 

 

1.2.1. Thanh tiêu đề (Title Bar): 

Chứa nút điều khiển, tên cửa sổ chương trình, tên tập tin, 3 nút lệnh: Cực tiểu, cực đại – 

phục hồi, đóng cửa sổ. 

1.2.2. Thanh Menu Bar và 9 nhóm lệnh. 

1.2.3. Thanh công cụ Toolbar. 

1.2.4. Thanh công thức Formular: 

Dùng hiển thị dữ liệu của các cell hiện hành, đưa dữ liệu vào cell. 

1.2.5. Thanh trạng thái Status bar: 

Hiển thị các chế độ hoạt động của Excell: 

- Ready: nhập dữ liệu hay thực hiện lệnh. 

- Edit: chỉnh sửa dữ liệu. 

- Point: di chuyển hoặc thanh khảo tọa độ Cell hoặc chọn lệnh. 
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- Enter: nhập dữ liệu vào Cell. 

- Caps: đánh chữ hoa. 

- Num: sử dụng nhóm số bên phải bàn phím. 

- Help: thông tin trợ giúp và các chương trình. 

1.2.6. Cửa sổ bảng tính Excell: 

1.2.6.1. Thanh tiêu đề: 

1.2.6.2. Đường viền ngang Column border: 

Ghi ký hiệu của từng cột theo thứ tự chữ cái  từ trái sang phải: từ A  Z, AA  AZ, …, 

IA  IV (256 cột). 

1.2.6.3. Đường viền dọc Row border: 

Ghi số thứ tự của từng dòng, từ trên xuống, từ 1  65536. 

1.2.6.4. Màn hình bảng tính: 

Hiển thị phạm vi nhỏ của bảng tính với những đường kẻ lưới phân cách giữa các Cell. 

1.2.6.5. Cell hiện hành (Active Cell) hay Cell lựa chọn (Selected Cell): 

Là một ô trong bảng tính có khung sáng viền quanh, và có một ô vuông nhỏ ở cạnh dưới 

bên phải để chỉ vị trí cell hiện hành. Tọa độ của cell hiện hành hiển thị trong hộp 

Address. 

1.2.6.6. Thanh cuộn doc / ngang (Scroll bar): 

Trên thanh có chứa hộp cuộn Scroll bar và 2 mũi tên dùng để di chuyển đến khu vực 

khác của bảng tính. 

1.2.6.7. Thanh Sheet tabs tên bảng tính: 

Hiển thị một số tên của các bảng tính có trong 1 Workbook. 
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1.3. BẢNG TÍNH EXCELL 

1.3.1. Workbook: 

Một Workbook có từ 1 đến 255 bảng tính (Worksheet) riêng biệt. Tập tin workbook 

thường dùng để tập hợp loại bảng tính dữ kiện, đồ thị, Macro,… có liên hệ với nhau. 

1.3.2. Sheet – bảng tính: 

Là vùng nhập dữ kiện và tính toán, tạo biểu mẫu, quản lý khai thác cơ sowe dữ liệu. Mỗi 

bảng tính được đặt tên là Sheet # (# là số thứ tự) hay được đặt tên do người dùng đặt ra. 

1.3.3. Column – cột: 

Là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, có tất cả 256 cột trong một bảng tính, 

được ghi ký hiệu của từng cột theo thứ tự chữ cái từ trái sang phải từ A  Z, AA  AZ, 

…, IA  IV. 

1.3.4. Rows – Dòng: 

Là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, có tất cả là 65536 dòng trong một 

bảng tính, được ký hiệu từ 1  65536. 

1.3.5. Cell – ô: 

Là giao của dòng và cột. Địa chỉ của ô được xác định bằng ký hiệu của cột trước và số 

thứ tự của dòng sau. 

Ví dụ: B5 là địa chỉ Cell ở cột B dòng số 5. 

Có các loại địa chỉ Cell: 

1.3.5.1. Địa chỉ tương đối (Relative Address): 

Là địa chỉ thay đổi tùy theo vị trí Cell chứa nó. Vì vậy tọa độ ghi trong công thức sẽ bị 

thay đổi mỗi khi sao chép đến vị trí mới. 

1.3.5.2. Địa chỉ tuyệt đối (Absolute Address): 

Là địa chỉ không thay đổi trong mọi trường hợp. Vì vậy tọa độ ghi trong công thức được 

giữ nguyên khi sao chép đến một vị trí mới. Để khai báo một địa chỉ tuyệt đối, ta thêm 

dấu $ vào phía trước tọa độ hàng, cột của cell. Ví dụ: $A$2, $B$12. 

1.3.5.3. Địa chỉ hỗn hợp (Mixed Address): 

Là loại địa chỉ bao gồm cả hai loại địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối. Cho nên số thứ 

tự dòng hay ký hiệu cột ghi trong công thưc sẽ được thay đổi mỗi khi sao chép đến vị trí 

mới. 

Ví dụ: $A4 chỉ vị trí tuyệt đối của cột A và vị trí tương đối của dòng 4. 

1.3.6. Range – vùng: 

Là tập hợp những ô kế cận nhau hình thành một khối ô hình chữ nhật hoặc chỉ một ô. 

Phạm vi của vùng được xác định bằng tọa độ ô đầu tiên và tọa độ ô cuối cùng, hoặc sử 

dụng tên vùng. 
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1.4. DI CHUYỂN CELL HIỆN HÀNH TRONG BẢNG TÍNH 

Ta có thể dùng một số phím như sau: 

 Phím bấm  Công dụng 

 Home  Đi đến cột đầu tiên (A) của dòng hiện thời 

 Ctrl + Home  Về góc trên trái của bảng tính 

 Ctrl + End  Tới cell có dữ liệu xa nhất trong bảng tính 

   Di chuyển qua 1 ô theo hướng mũi tên 

 PgUp  Về trước một trang màn hình 

 PgDn  Tới sau một trang màn hình 

 Alt + PgUp  Qua trái một trang màn hình 

 Alt + PgDn  Qua phải một trang màn hình 

 F5 + Địa chỉ  Đi đến ô có địa chỉ được ghi 



 

Học thi trực tuyến tại Website: www.saomai.edu.vn Trang 76 
 

Trung tâm đào tạo tin học – ngoại ngữ - kinh tế SAO MAI 
 

 

Bài 2: TẬP TIN WORKBOOK 
2.1. XỬ LÝ BẢNG TÍNH TRONG WORKBOOK 

2.1.1. Chèn thêm bảng tính vào Workbook 

Có thể thực hiện các cách sau: 

- Trên Menu chính chọn Insert  Worksheet. 

- Nhấn tổ hợp phím Shift + F11 

2.1.2. Sao chép di chuyển các bảng tính trong Worksheet 

- Dùng chuột: Nhấn Ctrl đồng thời Drag tên Sheet vào vị trí mơi. 

- Dùng menu lệnh: 

 Chọn bảng tính hay nhóm bảng tính. 

 Chọn menu Edit  Move or Copy Sheet 

 Chọn vị trí mới trong khung Before Sheet 

o OK di chuyển bảng tính đã chọn vào bảng tính mới. 

o Create and Copy và OK: Sao chép bảng tính chọn đến vị trí ấn định  

2.2. ĐỔI TÊN BẢNG TÍNH TRONG WORKBOOK 

Chọn bảng tính cần thực hiện  

Chọn menu Format  Sheet  Rename (hoặc Double Click vào tên của Worksheet). 

2.3. XÓA BẢNG TÍNH TRONG WORKBOOK 

Chọn bảng tính cần thực hiên. 

Chọn Menu Edit  Delete Sheet (hoặc Click chuột phải chọn Delete) 

2.4. TẠO TẬP TIN KHUÔN MẪU 

Tập tin Template được sử dụng với những dữ kiện và dạng thức định sẵn để là khuôn 

mẫu cho những bảng tính khác. 

2.4.1. Cách tạo: 

- Chọn Menu Edit  Save As 

- Chọn Template trên khung Save File As Type. 

- Chọn ổ đĩa, thư mục lưu trữ, Excel tự động đặt phần mở rộng là .xlt. 

2.4.2. Cách sử dụng: 

- Chọn menu Edit  Open. 

- Chọn tập tin Template, điền dữ liệu vào bảng tính vừa tạo. Sau đó lưu lại để làm 

khuôn mẫu sử dụng cho các lần sau. 
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Bài 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 
3.1. CÁC LOẠI DỮ LIỆU TRONG EXCEL 

3.1.1. Dạng chuỗi (Text) 

Được bắt đầu từ A  Z, dạng mặc nhiên của Excel là canh chuỗi dữ kiện về bên trái của 

ô. Dạng thể hiện chuỗi dữ liệu phụ thuộc vào chiều dài của ký tự nhập vào: 

- Khi chiều dài chuỗi dữ liệu nhỏ hơn độ rộng của ô: 

 Nếu các ô kế cận bên phải chưa có dữ liệu, chuỗi dữ liệu sẽ được hiển thị đầy đủ. 

 Nếu các ô lân cận bên phải có chứa dữ liệu,  chuỗi dữ liệu chỉ hiển thị đến phạm vi 

của ô của ô chứa trị kề bên. 

- Các tiền tố của dữ liệu dạng chuỗi gồm có: 

 ‘ : canh chuỗi dữ liệu về bên trái của ô. 

 “ : canh chuỗi dữ liệu về bên phải của ô. 

 ^ : canh chuỗi dữ liệu vào giữa ô. 

 \ : lặp lại chuỗi dữ liệu đến hệ độ rộng của ô. 

3.1.2. Dạng dữ liệu số (Number) 

Được bắt từ 0  9, các ký tự + - ($ dạng thể hiện phụ thuộc vào chiều dài của chuỗi số 

nhập vào trong cell) 

- Khi chiều dài của chuỗi dữ liệu lớn hơn độ rộng của ô: Excell tự động chuyển sang 

dạng số Scientific,  hay hiển thị bằng các dấu ########  …. trong ô. Để hiển thị đầy 

đủ, ta thay đổi độ rộng cột. 

- Từ dạng số bình thường (General) , ta có thể thay đổi thành nhiều dạng khác nhau 

(lệnh Format  Cells  Tab Number). 

- Có thể nhập trực tiếp các dấu ngăn cách hàng ngàn, hàng trăm. 

- Có thể thay đổi dạng thức và vị trí chuỗi số bằng nút lệnh trên thanh Formatting 

Toolbar. 

3.1.3. Dữ liệu dạng công thức (Formula) 

Được bắt đầu bằng các dấu = hay dấu +. 

Công thức nhập hiển thị trên thanh Formula. 

Trong thành phần của công thức gồm: số, chuỗi (đặt trong trỏ kép “”), tên vùng, toán tử, 

hàm,… 

- Các loại toán tử dùng trong công thức: 

^ (lũy thừa), * (nhân), / (chia), + (cộng), - (trừ), % (phần trăm). 

- Toán tử so sánh: Dùng để so sánh hai biểu thức , các giá trị đem so sánh thường cùng 

kiểu. Nếu không cùng kiểu thì mức độ ưu tiên như sau: 

 Biểu thức luận lý > Biểu thức chuỗi > Biểu thức số. 

 Gồm : = , < >, >, <, >=, <= 

- Toán tử ghép chuỗi & 

Ghép 2 cụm số thành một số, 2 chuỗi thành một chuỗi, một cụm số với một chuỗi thành 

một chuỗi 
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- Toán tử luận lý: #not# (phủ định), #And# (và), #Or# (hoặc). 

- Thứ tự ưu tiên trong một công thức: 

^   (-)   (+)   *   /   -   +   >=   <=   >   <   =   < >   #not#   #and#   #or#   & 

- Ý nghĩa một số lỗi trong kết quả của một công thức: 

Thông báo  Lỗi 

#DIV/0!  Trong công thức có phép toán chia cho Zero 

#NUM  Có vấn đề đối với các con số trong công thức, ví dụ lấy căn bậc 2 

của một số âm 

#REF  Trong công thức có tham chiếu đến một địa chỉ nhưng ô đó 

không còn tồn tại (do đã bị xóa). 

3.1.4. Dữ liệu dạng ngày giờ (Date / Time) 

- Phải nhập theo dạng thức dd/mm/yyyy hoặc dd – mm – yyyy theo thông số lựa chọn 

trong control panel của windows. Nếu nhập không đúng dạng thức Excel tự động 

chuyển sang dạng chuỗi. 

- Có thể nhập ngày và giờ cùng trong 1 ô nhưng cách nhau bởi 1 ký tự trống. 

- Kiểu dữ liệu ngày giờ có thể thực hiện tính toán. 

3.2. CHỈNH SỬA DỮ LIỆU 

3.2.1. Nhập dữ liệu 

- Khi nhập dữ liệu vào ô nào, tức là ô đó Active, những gì gõ vào sẽ được hiển thị trên 

thanh công thức. 

- Kết thúc việc nhập liệu bằng phím Enter hoặc các phím mũi tên. 

3.2.2. Chỉnh sửa nội dung dữ liệu 

Có thể thực hiện một trong các cách sau: 

- Nhấn phím F2. 

- Click vào formular bar 

- Double Click vào ô cần sửa. 

3.2.3. Chế độ auto complete 

- Khi nhập ký tự đầu tiên vào một ô, Excel sẽ so sánh với các ô trên cùng một cột xem 

có ô nào có ký tự đầu tiên giống như vậy không, nếu có nó sẽ tự động lấy nội dung. 

- Để thiết lập chế độ này ta chọn : 

- Menu Tools  Option  Tab Edit và đánh dấu chọn cho Check Box Enable 

AutoComplete for cell value. 

3.2.4. Khôi phục dữ liệu 

- Bấm Ctrl + Z 

- Chọn Menu Edit  Undo 

3.2.5. Lặp lại dữ liệu 

Chọn menu Edit  Repeat hay nút Repeat trên thanh Standard Toolbar để lặp lại lệnh 

vừa thực hiện. 

3.2.6. Xóa dữ liệu 

Chọn ô cần xóa, sau đó chọn một trong 2 cách sau: 
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- Dùng lệnh Clear trên menu lệnh 

- Dùng phím hay R.Click chọn Delete 

3.3. SAO CHÉP DỮ LIỆU 
3.3.1. Sao chép dữ liệu bình thường 

3.3.1.1. Drag mouse và phim Ctrl: 

Di chuyển con trỏ đến những cạnh viền của phạm vi lựa chọn. 

Khi con trỏ có hình mũi tên, nhấn Ctrl đồng thời Drag phạm vi lựa chọn đến vị trí cần sao 

chép 

3.3.1.2. Drag mouse trên Fill handle của phạm vi lựa chọn: 

Đặt con trỏ tại vị trí Fill handle của phạm vi lựa chọn. 

Drag mouse tỏa sang các ô, cột, dòng kế tiếp. 

3.3.1.3. Sử dụng Copy – Paste: 

3.3.2. Sao chép dữ liệu với thông số ấn định 

- Chọn phạm vi cần sao chép. 

- Chọn Menu Edit  Copy Special 

- Trên hộp thoại các mục chọn có ý nghĩa sau: 

 PASTE 

o All: sao chép đầy đủ các thuộc tính. 

o Formular: chỉ sao chép công thức (hay nội dung). 

o Values: sao chép giá trị. 

o Formats: sao chép định dạng. 

 OPERATION 

o None: sao chép, thay thế giá trị trong nguồn. 

o Add: sao chép và cộng thêm gí trị. 

o Subtract: sao chép và trừ đi giá trị. 

o Multiply: sao chép và nhân giá trị. 

o Divide: sao chép và chia giá trị. 

 SKIP BLANDS: không sao chép các ô trống trong phạm vi nguồn. 

 TRANSPOSE: sao chép và hoán đổi vị trí cột / dòng. 

 PASTE  LINK: sao chép và liên kết với dữ liệu nguồn. 

3.3.3. Sao chép bằng Right Click Mouse trên đường viền của phạm vi lựa chọn 

- Chọn phạm vi cần sao chép. 

- Đặt con trỏ vào cạnh viền phạm vi chọn. 

- Khi con trỏ thành hình mũi tên. Nhấn nút phải và kéo mouse đến vị trí cần sao chép rồi 

nhã mouse. 

- Khi hộp thoại phụ  xuất hiện, chọn: 

 Copy Here: sao chép với đầy đủ thuộc tính. 

 Copy Here As Formats Only: sao chép định dạng. 

 Copy Here As Value Only: sao chép giá trị. 

 Shift Down And Copy: sao chép và chèn dữ liệu hiện hành xuống dưới. 
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 Shift Right And Copy: sao chép và chèn dữ liệu hiện hành qua phải. 

3.4. ĐIỀN DỮ LIỆU VÀO TRONG PHẠM VI 

3.4.1. Điền dữ liệu có cùng nội dung của phạm vi chọn 

- Chọn phạm vi. 

- Chọn menu Edit  Fill 

- Chọn các mục sau: 

 Right: điền dữ liệu ở cột đầu tiên vào bên phải của phạm vi chọn. 

 Left: điền dữ liệu ở cột đầu tiên vào bên trái của phạm vi chọn. 

 Down: điền dữ liệu ở cột đầu tiên xuống phía dưới phạm vi chọn. 

 Up: điền dữ liệu ở cột đầu tiên lên phía trên của phạm vi chọn. 

3.4.2. Điền dữ liệu có nội dung thay đổi theo luật tăng giảm 

- Nhấn nút trái mouse: 

 Chọn ô chứa trị bắt đầu, ô chứa trị thứ hai để bắt đầu bước nhảy. 

 Drag mouse vào Fill Handle và kéo đến các ô kế tiếp. 

- Sử dụng lệnh Fill Series: 

 Nhập giá trị bắt đầu (số, ngày,…) vào trong ô. 

 Chọn ô cần điền phía dưới hay bên phải. 

 Chọn menu Edit Fill  Series. 

 Lựa chọn các mục trên hộp thoại: 

o Series In: chuỗi số tuần tự trên cột / dòng. 

o Type: kiểu dữ liệu. 

 Linear: cộng với trị số bước nhảy. 

 Growth: nhân với giá trị bước nhảy. 

 Date: theo dạng ngày. 

 Autofill: theo chế độ tự động. 

o Date Unit: 

 Day: ngày. 

 Weekday: tuần. 

 Month: tháng. 

 Year: năm 

o Trend: hướng tăng. 

o Step value: trị số bước nhảy. 

o Stop value: trị số dừng 

3.4.3. Sử dụng tính năng AutoFill theo trật tự do người dùng ấn định 

Khai báo trật tự dữ liệu theo tính năng AutoFill được thực hiện bằng 1 trong 2 thao tác 

sau: 

- Nhập trong khung List Entries: 

 Chọn menu Tools  Option  Customlist. 

 Trên hộp thoại chọn khung Custom List, thực hiện các thao tác: 

o Chọn New List. 
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o Nhập dữ liệu theo trật tự trong khung List Entries (cách nhau bằng phím Enter). 

o Chọn Add (trật tự trên sẽ thêm vào danh sách trong Custom List)  Chọn OK. 

- Nhập từ phạm vi ô chứa dữ liệu trong bảng tính: 

 Chọn phạm vi chứa dữ liệu theo trật tự định sẵn trên bảng tính. 

 Chọn menu Tools  Option  Customlist. 

 Trên khung Import List From Cells xuất hiện tọa độ của phạm vi chọn. 

 Chọn Import (Excel sẽ bổ sung trật tự trên vào danh sách trong Custom List). 

 Nhấn OK để kết thúc . 

Lưu ý:  

 Dữ kiện trong trật tự ấn định phải được bắt đầu bằng ký tự chữ. 

 Chỉ có thể bổ xung, chỉnh sửa, xóa dữ kiện trên những trật tự do ta khai báo. 

 Để bật / tắt AutoFill: 

o Chọn menu Tools  Option Tab Edit. 

o Chọn thông số (X) Allow Cell Drag And Drop và chọn OK. 

3.5. TÌM VÀ THAY THẾ DỮ LIỆU 

3.5.1. Tìm dữ liệu (Find): 

- Chọn ô hiện hành để bắt đầu tìm. 

- Chọn menu Edit  Find (hay Ctrl + F) 

 Find what: nhập chuỗi ký tự cần tìm. 

 Search: thay đổi hướng tìm. 

 Look in: ấn định nội dung chuỗi tìm theo: 

o Formular: nội dung hiển thị trên thanh Formular. 

o Values: giá trị hiển thị trong ô. 

o Notes: ghi chú trong ô. 

 Match Case: chuỗi tìm phân biệt chữ hoa hay thường. 

 Match Entire Cell Contents: tìm đúng một từ. 

- Chọn Find Next khi tim từ ô hiện hành tới cuối bảng 

- Nhấn Shift + Find Next tìm từ ô hiện hành tới đầu bảng tính. 

Lưu ý: khi cần tìm toán tử, phải nhập dấu ngã trước toán tử đó. 

3.5.2. Tìm và thay thế dữ liệu: 

- Chọn ô hiện hành để bắt đầu tìm. 

- Chọn menu Edit, Replace (hay Ctrl + H). 

o Find what: nhập chuỗi ký tự cần tìm. 

o Replace: nhập chuỗi cần thay thế. 

o Search: thay đổi hướng tìm. 

o Match Case: chuỗi tìm phân biệt chữ hoa hay chữ thường. 

o Chọn Find Next khi tìm từ ô hiện hành tới cuối bảng tính. 

o Nhấn Shift và Find Next tìm từ ô hiện hành tới đầu bảng tính. 

o Replace: thay thế chuỗi từ ô hiện hành đến cuối bảng tính. 

o Shift và Replace: thay thế về đầu bảng. 



 

Học thi trực tuyến tại Website: www.saomai.edu.vn Trang 82 
 

Trung tâm đào tạo tin học – ngoại ngữ - kinh tế SAO MAI 
 

 

o Replace All: thay thế cho tất cả chuỗi cần tìm trên bảng tính. 

3.6. XỬ LÝ CỘT DÒNG TRONG BẢNG TÍNH 

3.6.1. Chèn thêm ô, cột, dòng: 

- Thêm cột - dòng 

 Chọn khối cột (dòng). 

 Chọn menu Edit  Insert  Columns (Rows). 

- Thêm ô trống: 

 Chọn khối phạm vi. 

 Chọn menu Edit Insert  Cells: 

o Shift Cell Right: đẩy khối ô hiện hành qua phải khi chèn. 

o Shift Cell Down: đẩy khối ô hiện hành xuống dưới. 

o Entire Row: chèn các dòng trống lên phía trên khối chọn. 

o Entire Column: chèn các dòng trống bên trái khối chọn. 

3.6.2. Xóa các ô – cột – dòng: 

- Chọn khối phạm vi cần xóa. 

- Chọn menu Edit  Delete. 

- Khi phạm vi xóa là các ô, xuất hiện thêm hộp thoại: 

 Shift Cell Left: xóa khối chọn và dồn các ô phía dưới lên. 

 Shift Cell Up: xóa khối chọn và dồn các ô phía trên xuống. 

 Entire Rows: xóa các dòng trong phạm vi chọn. 

 Entire Columns: xóa các cột trong phạm vi chọn. 

3.7. ĐẶT TÊN CHO VÙNG 

3.7.1. Qui ước đặt tên vùng: 

- Ký tự đầu phải là ký tự chữ, các ký tự còn lại có thể là ký tự chuỗi, số, dấu chấm,… 

- Tên vùng không được đặt trùng với tọa độ hay chứa các ký tự khoảng cách. 

- Chiều dài tối đa của tên vùng là 255 ký tự, không phân biệt chữ hoa thường, nhưng 

nên ngắn gọn và dễ nhớ để dễ sử dụng. 

3.7.2. Cách đặt tên vùng: 

- Dùng lệnh định dạng tên cho từng vùng: 

 Chọn vùng cần đặt tên. 

 Chọn Insert  Name  Define (hay Ctrl + F3). 

 Khung Name In Workbook nhập tên vào. 

 Refers To: nhập tọa độ vùng (sau dấu =). 

 Chọn OK để kết thúc. 

- Sử dụng tiêu đề cột: 

- Chọn vùng cần đặt tên (gồm cột/dòng tiêu đề và phạm vi khối). 

- Chọn menu Insert  Name  Creat. 

- Chọn vị trí của cột / dòng làm tên vùng trong hộp thoai: 

 Top Row: dòng đầu 
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 Left Column: cột bên trái. 

 Bottom Row: dòng cuối. 

 Right Column: cột bên phải. 

- Chọn OK. 

3.7.3.Xóa tên vùng: 

- Chọn Insert  Name  Define (hay Ctrl + F3). 

- Chọn tên vùng cần xóa trong khung Name, nhấn Delete. Lập lại thao tác nếu muốn xóa 

tiếp các tên vùng còn lại. 

- OK để kết thúc. 

3.7.4. Chọn tên vùng trên thanh Formular: 

- Đặt con trỏ vào thanh  Formular. 

- Chọn Insert  Name  Paste (hay F3). 

- Chọn tên vùng muốn nhập trong khung Paste Name. 

- Nhấn OK tên vùng sẽ được ghi trên thanh Formular Bar. 
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Bài 4: TRÌNH BÀY VÀ THAY ĐỔI DẠNG THỨC 

TRONG BẢNG TÍNH  
4.1. LỰA CHỌN FONT CHỮ 

4.1.1. Sử dụng menu: 

- Chọn khối cần định dạng. 

- Chọn menu Format  Cells. 

- Chọn Tab Font. 

- Trên hộp thoại này chọn các mục chọn Font, Font Style, Size, Underline, Corlor, 

Effect, để thay đổi font chữ, dạng chữ, cỡ chữ, màu sắc, gạch dưới, các hiệu ứng… 

- Và nhấn OK để kết thúc. 

4.1.2. Sử dụng phím: 

- Chọn khối các địa chỉ cần định dạng và sử dụng một số phím tắt sau: 

 Ctrl + B : in đậm. 

 Ctrl + I : in nghiên. 

 Ctrl + U : gạch dưới. 

 Ctrl + 5 : gạch giữa từ 

4.2. THAY ĐỔI DẠNG THỨC CỦA SỐ - NGÀY – GIỜ 

Các dạng thức: 

 Custom : tự tạo 

 Date : ngày 

 Number : số 

 Time : giờ 

 Percentage : phần trăm 

Scientific : khoa học  

Fraction : tiền tệ 

Accounting : kế toán 

All : tất cả các dạng thức 

Text : chuỗi 

- Chọn phạm vi cần định dạng. 

- Chọn menu Format  Cell, chọn Tab Number 

4.3. CANH BIÊN DỮ LIỆU 

4.3.1. Canh biên dữ liệu theo một ô: 

- Menu lệnh: 

 Menu Format  Cells. 

 Chọn Tab Alignment: chọn các thông số sau: 

o Horizontal (phân bố theo chiều ngang): 

 General: mặc nhiên 

 Left: canh dữ kiện về bên trái. 

 Center: canh giữa. 

 Right: canh về bên phải. 

 Fill: điền dữ liệu vào ô. 

 Justify: canh đều hai bên. 

 Center Across Selection: canh giữa phạm vi. 

o Vertical (phân bố theo chiều dọc): 
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 Top: canh về phía trên. 

 Center: canh giữa. 

 Bottom: canh dưới. 

o Orientation: theo các hướng trong khung. 

o Wrap Text: bật / tắt chế độ cuộn xuống dòng 

 Chọn OK để kết thúc. 

4.3.2. Canh biên theo phạm vi: 

- Chọn phạm vi cần canh biên. 

- Chọn menu Format  Cells  Tab Alignment. 

- Đánh dấu  vào check box Merge Cell trong hộp thoại, hay chọn nút Merge and 

Center trên thanh công cụ. 

4.4. TẠO KHUNG VIỀN BORDER 

4.4.1. Sử dụng menu: 

- Chọn phạm vi cần thực hiện. 

- Chọn menu Format  Cells  tab Borders. 

- Chọn vị trí đường viền trong khung border. 

- Dạng thức đường viền trên khung Style. 

- Màu sắc trong khung Style. 

4.4.2. Sử dụng thanh công cụ Toolbar: 

- Chọn phạm vi cần thực hiện. 

- Click vào nút Border trên thanh công cụ để chọn dạng thể hiện. 

4.5. TẠO NỀN (Patterns): 

4.5.1. Sử dụng menu lệnh: 

- Chọn phạm vi cần thực hiện. 

- Menu Format  Cell  tab Patterns 

4.5.2. Sử dụng thanh công cụ Toolbar: 

- Chọn phạm vi cần thực hiện. 

- Click nút Fill Color trên thanh công cu Formating để chọn màu thể hiện. 

4.6. ĐỊNH DẠNG CỘT  - DÒNG 

4.6.1. Dấu / hiện lại các cột trong bảng tính: 

- Dùng menu: 

Chọn phạm vi cần thực hiện. 

Menu Format  Column  Hide (che dấu cột), chọn Unhide (hiện lại cột). 

- Dùng phím tắt: 

Chọn phạm vi cần thực hiện. 

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 0 (số zero) để dấu, và Ctrl + Shift + 9 để hiện. 

4.6.2. Dấu / hiện lại các dòng trong bảng tính: 

- Dùng menu: 

Chọn phạm vi cần thực hiện. 

Chọn Menu Format  Row, chọn Hide (che dấu), chọn Unhide (hiện lại). 
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- Dùng phím tắt: 

Chọn phạm vi cần thực hiện. 

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 9 để dấu, Ctrl + Shift + 0 để hiện. 

4.6.3. Thay đổi độ rộng của cột: 

- Dùng menu: 

Chọn phạm vi cần thực hiện. 

Chọn menu Format  Column  Width. 

Nhập trị số trên khung Colum width (0 - 255) và nhấn OK. 

4.6.4. Thay đổi chiều cao của dòng: 

- Dùng menu: 

Chọn phạm vi cần thưc hiện. 

Chọn menu Format  Row  Height. 

Nhập trị số trên khung Row Height (0 - 409) và nhấn OK. 
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Bài 5: HÀM (FUNCTION)  
5.1. CÚ PHÁP TỔNG QUÁT 

 

 

 

- Tên hàm: theo qui ước của Excel. 

- Đối số: là các trị số, chuỗi, tọa độ ô, tên vùng, công thức, các hàm khác. 

- Chú ý: 

- Hàm được bắt đầu bằng dấu = (hay dấu @). 

- Tên hàm không phân biệt hoa thường, không được viết tắt. 

- Đối số có thể có hay không có tùy theo hàm, nhưng được đặt trong dấu (), giữa các đối số 

cách nhau dấu phẩy. Trong một hàm có thể chứa tối đa 30 đối số. 

- Trong một hàm không được có ký tự khoảng trắng. 

- Một hàm có thể làm đối số cho các hàm khác, không cần dấu = trước nó. 

5.2. NHẬP HÀM VÀO BẢNG TÍNH 

5.2.1. Từ bàn phím 

- Di chuyển đến ô cần nhập. 

- Nhập dấu = (hay @). 

5.2.2. Từ trong bảng liệt kê tên hàm 

- Di chuyển đến ô cần nhập hàm. 

- Menu Insert  Function (hay phim Shift + F3). 

- Chọn các nhóm hàm cần thực hiện trong khung Function Category. 

- Chọn tên hàm cần thực hiện trong khung Function name. 

- Chọn OK, điền đối số của hàm trên các khung. 

- Chọn nút OK, Excel sẽ chuyển tên hàm vào thanh Formular. 

- Nhập các đối số theo yêu cầu. 

5.3. NHỮNG HÀM THÔNG DỤNG 

1. Hàm về ngày giờ 

a. Date (Year,Month,Day) 

- Ý nghĩa: Đổi 3 giá trị năm, tháng, ngày thành chuỗi ngày, tháng, năm. 

- Ví dụ: Date(95,03,27)  cho kết quả là 27/03/1995. 

b. Now(): 

- Ý nghĩa: Cho giá trị ngày giờ của hệ thống. 

- Ví dụ: Now()  cho kết quả là 15/01/2012 12:36:45 

c. Today(): 

- Ý nghĩa: Cho giá trị ngày của hệ thống. 

- Ví dụ: Today()  cho kết quả là 15/01/2012. 

d. Day(Serial - number): 

- Ý nghĩa: Cho giá trị là phần ngày trong một biểu thức ngày tháng năm. 

- Ví dụ: Day(15/01/2012)  cho kết quả là 15. 

e. Month(Serial - number): 

- Ý nghĩa: Cho giá trị là phần tháng trong một biểu thức ngày tháng năm. 

- Ví dụ: Month(15/01/2012)  cho kết quả là 01. 

= TÊN HÀM (đối số, …, đối số n) 
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f. Year(Serial - number): 

- Ý nghĩa: Cho giá trị là phần năm trong một biểu thức ngày tháng năm. 

- Ví dụ: Year(15/01/2012)  cho kết quả là 2012. 

g. Day360(Start_date,end_date,method): 

- Ý nghĩa: Trả về số ngày giữa hai ngày được đưa ra, dựa trên nguyên tắc 1 năm có 

360 ngày (1 tháng có 30 ngay). 

 Start_date: Ngày bắt đầu. 

 End_date: Ngày kết thúc. 

 Method: Giá trị luận lý True hoặc False. 

Ví dụ:  

 Day360(“14/09/2011”,”31/10/2011”,0)  cho kết quả là 47. 

 Day360(“14/09/2011”,”31/10/2011”,-1)  cho kết quả là 47. 

 Day360(“14/09/2011”,”31/10/2011”)  cho kết quả là 47. 

h. Weekday(Serial-number, return_type) 

- Ý nghĩa: Trả về thứ tương ứng với 7 ngày trong tuần. Kết quả trả về có thể là từ 1 

(Sunday) đến 7 (Saturday) hay từ 0 đến 6 tùy thuộc váo đối số Return_type. 

 Serial-number: là số thứ tự của ngày hay chuỗi ngày tháng năm. 

 Return-type: là giá trị quy định kết quả trả về. 

 1: thứ tự từ 1 (sunday) đến 7 (saturday). 

 2: thứ tự từ 1 (monday) đến 7 (saturday). 

 3: thứ tự từ 0 (monday) đến 7 (Sunday). 

- Ví dụ:  

 Weekday(14/01/2012,1)  cho kết quả là 7 (thứ bảy). 

 Weekday(14/01/2012,6)  cho kết quả là 6 (thứ bảy). 

 Weekday(14/01/2012,3)  cho kết quả là 5 (thứ bảy). 

2. Hàm toán và lượng giác 

a. ABS(Number): 

- Ý nghĩa: lấy trị tuyệt đối của một số. 

- Ví dụ: ABS(7-20)  cho kết quả là 13 

b. Ceiling(Number,signiftcance): 

- Ý nghĩa: chuyển một số thập phân thành một số nguyên bé nhất và lớn hơn 

number một trị số là signiftcance. 

- Ví dụ:  

Ceiling(3.14,1)  cho kết quả là 4 

Ceiling(3.14,3)  cho kết quả là 6 

c. Even(number): 

- Ý nghĩa: làm tròn số thập phân lên đến số nguyên chẵn gần nhất. 

- Ví dụ: 

Even(11.2)  cho kết quả là 12. 

Even(10.5)  cho kết quả là 12. 

d. Odd(number): 

- Ý nghĩa: cho kết quả là số nguyên lẻ nhỏ nhất lớn hơn hay bằng số Number. 

- Ví dụ: 
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Odd(2.6)  cho kết quả là 3 

Odd(4)  cho kết quả là 5 

e. Round(Number,Number-digits): 

- Ý nghĩa: làm tròn số Number đến cột chỉ định Numberdigits. Excel qui ước trong 

hàm này các cột số lẻ sẽ mang giá trị 1,2,3 tính từ trái sang phải và cột số nguyên 

sẽ mang giá trị -1,-2,-3 tính từ phải sang trái bắt đầu từ dấu chấm phân cách phần 

số lẻ và số nguyên. 

- Ví dụ: 

 Round(542.865,3)  cho kết quả là  542.865 

 Round(542.865,2)  cho kết quả là  542.87 

 Round(542.865,1)  cho kết quả là  542.9 

 Round(542.865,0)  cho kết quả là  543 

 Round(542.865,-1)  cho kết quả là  540 

 Round(542.865,-2)  cho kết quả là  500 

 Round(542.865,-3)  cho kết quả là  1000 

f. Trunc(Number,numberdigits): 

- Ý nghĩa: cắt bỏ numberdigits cột số nguyên tính từ phải sang trái và cột mốc là 

dấu phân cách phần số lẻ và phần số nguyên. 

- Ví dụ: 

 Round(542.865,3)  cho kết quả là  542.865 

 Round(542.865,2)  cho kết quả là  542.86 

 Round(542.865,1)  cho kết quả là  542.8 

 Round(542.865,0)  cho kết quả là  542 

 Round(542.865,-1)  cho kết quả là  540 

 Round(542.865,-2)  cho kết quả là  500 

 Round(542.865,-3)  cho kết quả là  0 

g. Int(number): 

- Ý nghĩa: lấy phần nguyên của số number 

- Ví dụ: int(11/4)  cho kết quả là 2 

h. Mod(number,divisor): 

- Ý nghĩa: lấy số dữ của một phép chia nguyên 

- Ví dụ: mod(11,4)  cho kết quả là 3 

i. Fact(number): 

- Ý nghĩa: tính giai thừa của số number 

- Ví dụ: Fact(3)  cho kết quả là 6 

j. Max(number 1, number 2,…) 

- Ý nghĩa: tìm số lớn nhất trong dãy số number 

- Ví dụ: max(3,5,9)  cho kết quả là 9 

k. Min(number 1, number 2,…) 

- Ý nghĩa: tìm số nhỏ nhất trong dãy số number 

- Ví dụ: min(3,5,9)  cho kết quả là 3 

l. Product(number 1,number 2,…): 

- Ý nghĩa: lấy tích số của các số number 

- Ví du: Product(3,2,4)  cho kết quả là 24 
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m. Sqrt(number): 

- Ý nghĩa: cho giá trị căn bậc 2 của số number 

- Ví dụ: Sqrt(4)  cho kết quả là 2 

n. Sum(number 1, number 2,…): 

- Ý nghĩa: tính tổng các số number 

- Ví dụ: sum(1,2,3)  cho kết quả là 6 

o. Sumsq(number 1, umber 2,…): 

- Ý nghĩa: tổng bình phương các số number 

- Ví dụ: sumsq(2,4,3)  cho kết quả là 29 

p. Degrees(Angle): 

- Ý nghĩa: đổi Angle có giá trị radian sang độ 

- Ví dụ: degrees(0.5)  cho kết quả là 28.5478 

3. Hàm dò tìm và tham chiếu 

a. Areas(reference): 

Ý nghĩa: số lượng vùng (cell / khối cell) của vùng Reference. 

Ví dụ: 

Areas(B2:D4,E5,F6:I9)  cho kết quả là 3 

b. Choose(index_number,value1,value2,…): 

Ý nghĩa: chọn vị trí của Index_number trong danh sách các value. 

Index_number: là một số được lựa chọn trong số các đối số. Nếu Index_Number là 

một số nhỏ hơn 1 hay lớn hơn số đối số trong hàm thì kết quả hàm trả về là #VALUE. 

Value1, value2,… : có thể là một số, một vùng, một công thức, một văn bản Text. Số 

value tối đa là 29. 

Ví dụ: 

choose(3,”Windows”,”Winword”,”Excel”)  kết quả là Excel. 

Sum(A1:choose(3,A10,A20,A30))  kết quả là Sum(A10:A30) 

c. Column(Reference): 

Ý nghĩa: cho biết số thứ tự của cột bên trái nhất của vùng Reference. 

Ví du: column(C2:D4)  kết quả là 3 

d. Columns(Reference): 

Ý nghĩa: cho biết số lượng cột trong vùng reference 

Ví dụ: columns(C2:D4)  kết quả là 2 

e. Row(Reference): 

Ý nghĩa: cho biết số thứ tự hàng của dòng đầu tiên của vùng Reference 

Ví dụ: Row(J14:K25)  kết quả là 14 

f. Index(Array,row-num,column-num): 

Ý nghĩa: trả về giá trị một phần tử trong một bảng tại vị trí row-num và column-num. 

Ví dụ: cho bảng số liệu sau: 
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Index(B2:F6,2,3)  kết quả là 0.4% 

g. Hlookup(lookup-value,table-array,row-index-num,range-lookup) 

Ý nghĩa: tìm giá trị lookup-value trên dòng đầu tiên của vùng Table-Array, nếu có sẽ 

lấy giá trị trên dòng Row-index-num ở cột mà lookup-value hiện diên.  

Lookup-value: là giá trị tìm thấy trong hàng đầu tiên của Table-array. Nó có thể là 

một giá trị, địa chỉ ô, một vùng hay một chuỗi. 

Table-array: là bảng chứa dữ liệu tìm kiếm, nó có thể là địa chỉ của vùng hay tên 

vùng. 

Row-index-num: là số hàng trong Table-array chứa giá trị trả về. Nếu row-index-num 

là một số nhỏ hơn 1 thì giá trị trả về là #VALUE, nếu row-index-num lớn hơn số 

hàng trong table-array thì kết quả trả về là #REF. 

Range-lookup: giá trị luận lý chỉ định cách tìm kiếm của hàm, mang giá trị 0 hoặc 1 

Ví dụ: cho bảng số liệu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlookup(“KV1”,D1:F6,3,0)  kết quả là 0.6% 

h. Vlookup(lookup-value,table-array,col-index-num,range-lookup): 

Ý nghĩa: tìm giá trị lookup-value trên dòng đầu tiên của vùng Table-Array. 

Lookup-value: là giá trị tìm thấy trong cột đầu tiên của Table-array. Nó có thể là một 

giá trị, địa chỉ ô, một vùng hay một chuỗi. 

Table-array: là bảng chứa dữ liệu tìm kiếm, nó có thể là địa chỉ của vùng hay tên 

vùng. 

Col-index-num: là số cột trong table-array chứa giá trị trả về. Nếu col-index-num là 

một số nhỏ hơn 1 thì giá trị trả về là #VALUE, nếu col-index-num lớn hơn số hàng 

trong table-array thì kết quả trả về là #REF. 

Range-lookup: giá trị luận lý chỉ định cách tìm kiếm của hàm, mang giá trị o hoặc 1 

Ví dụ: cho bảng số liệu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlookup(“SNA”,A2:F6,3,0)  cho kết quả là 100000 

i. Match(lookup-value,lookup-array,match-type): 

Ý nghĩa: trả về vị trí của một phần tử trong mảng so với vị trí cột hàng. 
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Lookup-value: giá trị dùng tìm kiếm trong mảng 

Lookup-array: mảng chứa giá trị tìm kiếm. 

Match-type: là giá trị quy định cách dò tìm trong hàm, mang giá trị là 1,0,-1 

1: tìm giá trị lơn nhất trong mảng mà nhỏ hơn hay bằng lookup-value, mảng lookup-

array được sắp xếp tăng dần. 

0: tìm giá trị đầu tiên gần nhất với giá trị lookup-value, mảng lookup-array không cần 

sắp xếp. 

-1: tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng mà lớn hơn hay bằng lookup-value, mảng lookup-

array được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 

Ví dụ: với bảng số liệu cho ở trên 

Macth(“TNA”,A2:A6,0)  kết quả là 4. 

4. Hàm xử lý chuỗi 

a. Left(text,num-chars): 

Ý nghĩa: trích num-chars ký tự từ bên trái của text. 

Ví dụ: left(“A001”,2)  kết quả là A0 

b. Right(text,num-chars): 

Ý nghĩa: trích num-chars ký tự bên phải của text. 

Ví du: right(“A001”,2)  kết quả là 01 

c. Mid(text,num-start,num-chars): 

Ý nghĩa: trích num-chars ký tự từ vị trí start-num trong chuỗi text. 

Ví dụ: mid(“A001”,2,2)  kết quả là 00 

d. Len(text): 

Ý nghĩa: cho trị có đơn vị byte là chiều dài của text 

Ví dụ: len(“A001”)  kết quả là 4 

e. Value(text): 

Ý nghĩa: chuyển đổi các chuỗi số thành dạng số. 

Ví du: value(right(“A001”,1))  kết quả là 1 

f. Text(value,format-text): 

Ý nghĩa: chuyển đổi số thành dạng chuỗi. 

Ví du: TEXT(546231,"#,###")  kết quả là 546,231 

5. Hàm luận lý 

a. And(logical1,logical2,….): 

Ý nghĩa: cho trị TRUE nếu tất cả logical đều TRUE 

Ví dụ: AND(2<3,4>2,5<8)  kết quả là True 

b. Or(logical1,logical2,….): 

Ý nghĩa: trả về giá trị là True nếu có bất kỳ logical nào có giá trị True 

c. Not(logical): 

Ý nghĩa: cho trị luận lý ngược với trị logical 

Ví du: not(6>3)  kết quả là False 

d. If(logical-test,value_if_true,value_if_false): 

Ý nghĩa: nếu trị luận lý của logical-test là True thì sẽ lấy giá trị là value_if_true, 

ngược lại sẽ lấy giá trị value_if_false. 

Ví dụ: if(and(2>1,or(4<5,6>7,3<8),not(3<5)),”đúng”,”sai”) 

6. Hàm thống kê 
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a. Rank(number,ref,order): 

Ý nghĩa: trả về thứ hạng của số number trong vùng ref với cách xếp hạng tăng dần 

hay giảm dần được quy định bởi đối số order 

Nếu xét thời gian về đích của một vận động viên nào đó trong cuộc đua nhiều người 

có thứ hạng nào thì order có trị là 1. 

Nếu xét điểm trung bình của một học viên nào đó có thứ hạng là mấy thì order mang 

trị 0. 

b. Count(value1,value2,…): 

Ý nghĩa: đếm các giá trị dạng số 

Ví du: count(2,4,5)  cho kết quả là 3 

c. Counta(value1,value2,…) 

Ý nghĩa: đếm các giá trị khác rỗng 

d. Countif(range,criteria): 

Ý nghĩa: đếm số cell trong range thỏa criteria 

Ví dụ: countif(B2:B6,”>90000”)  kết quả là 2 

e. Average(number1,number2,….) 

Ý nghĩa: lấy giá trị trung bình trong dãy các số number 

Ví dụ: Average(B2:B6)  kết quả là 73400 

f. Sumif(range,criteria,sum_range) 

Ý nghĩa: tính tổng vùng sum-range thỏa điều kiên criteria trong vùng range 

Ví dụ: sumif(A2:A6,”SNA”,B2:B6)  kết quả là 95000 

7. Một số hàm về Database 

- Cú pháp chung : 

 

 

- Gồm một số hàm như: 

Dsum, Dcount, Dcounta, Dmax, Dmin, Daverage. 

 Database: bảng dữ liệu 

 Field: tên trường cần tính (hoặc chỉ số cột). 

 Criteria: vùng điều kiện. 

8. Trích lọc dữ liệu 

Thực hiện các bươc sau đây: 

 Bươc 1: tạo vùng điều kiện 

- Điều kiện đơn: là điều kiện cho sẵn trên database. 

o Copy tiêu đề điều kiện. 

o Nhập điều kiện bên dưới 

o And: nhập trên cùng dòng 

o Or: nhập trên nhiều dòng 

- Điều kiện hàm: phải viết hàm để lấy giá trị điều kiện 

o Tạo tiêu để điều kiện 

o Viết hàm lấy giá trị điều kiện 

 Bước 2: tạo vùng chứa dữ liệu trích lọc 

- Copy dòng tiêu đề trên database 

DtenHam(Database,field,criteria) 
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 Bước 3: trích lọc 

- Menu Data  Filter  Advance Filter 

- Xuất hiện hộp thoại Advance Filter chọn: 

o Copy to another location 

o List range: vùng bảng tính 

o Criteria: vùng điều kiện 

o Copy to: vùng chứa dữ liệ trích lọc 

 Nhấn OK để kết thúc 


