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TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

CHỦ ĐỀ 3: MICROSOFT WORD 

Với chủ đề 3, sinh viên cần nắm được các nội dung kiến thức trọng tâm sau: 

1. Tên gọi, vị trí, chức năng của các thành phần cơ bản của màn hình làm việc 

2. Tiếng việt trong soạn thảo VB: phần mềm gõ, quy ước gõ  

3. Các thao tác cơ bản với cửa sổ soạn thảo  

4. Các thao tác với khối văn bản  

5. Các thao tác định dạng cơ bản: ký tự, định dạng đoạn, tạo khung và nền đoạn, sao chép định 

dạng, định dạng Tab và Indent, chia cột văn bản, tạo chữ cái lớn đầu đoạn, đánh số thứ tự tự 

động và đánh dấu đầu đoạn. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Nội dung 1. Tìm hiểu về màn hình làm việc của MS Office Word 2010 

- Cách khởi động ứng dụng MS Word 2010: Start/ All programs/ MS Office/MS Word 2010 

- Nhận diện các thành phần trên màn hình làm việc của MS Word 

 

Nội dung 2. Một số thao tác soạn thảo cơ bản 

2.1. Quy ước soạn thảo văn bản 

a. Các đơn vị xử lý trong văn bản 

– Ký tự (Character): Là đơn vị nhỏ nhất tạo thành văn bản, ví dụ: a, b, c, 1, 2, 3, +, -, *… 

– Từ (Word): Một hoặc một vài ký tự ghép với nhau thành một từ. Các từ được cách nhau bởi 

dấu cách (Space) hoặc dấu ngắt câu. 

– Tập hợp nhiều từ kết thúc bằng một trong các dấu kết thúc câu gọi là câu, ví dụ: Dấu chấm (.), 

dấu (?), dấu chấm than (!) 

– Dòng văn bản (Line): Tập hợp các ký tự nằm trên cùng một hàng 
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– Đoạn văn bản (Paragraph): Nhiều câu liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành 

một đoạn văn bản. Các đoạn văn được phân cách bởi dấu ngắt đoạn (hay còn gọi là xuống dòng bằng 

phím enter). 

b. Một số quy ước khi gõ văn bản 

– Các dấu ngắt câu như: (.), (,), (, (, (!), (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là 

dấu cách nếu sau nó vẫn còn nội dung. 

– Giữa các từ chỉ dùng một ký tự trống để phân cách. Giữa các đoạn chỉ xuống dòng bằng một 

lần ấn phím Enter. 

– Các dấu mở ngoặc (gồm “(“, “[“, “{“, “<“) và các dấu mở nháy (gồm ‘ , “) phải được đặt sát 

vào bên trái ký tự đầu tiên của từ tiếp theo, tương tự với dấu đóng ngoặc ( gồm “)”, “]”, “}”, “>) 

và dấu nháy (gồm ‘, “) phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước nó. 

2.2. Tiếng việt trong soạn thảo văn bản 

Để gõ được văn bản Tiếng Việt có dấu, cần phải có một chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt như 

Unikey, VietKey, VietSpell,… cài đặt và chạy thường trú trong bộ nhớ máy tính. Ngoài ra, bạn phải 

chọn bảng mã tiếng Việt phù hợp với font chữ đang sử dụng và biết sử dụng một kiểu gõ dấu Tiếng 

Việt (VNI, Telex,…). 

* Các bảng mã thường sử dụng 

Bảng mã Font chữ 

Unicode Arial, Tahoma, Times New Romans, … 

VNI-Windows 
Có tên bắt đầu bằng các ký tự VNI-, VD: VNI-Times, VNI-

Book, … 

TCVN3-ABC Có tên bắt đầu bằng dấu chấm: .vnTime, .vnArialH, … 

* Các kiểu gõ tiếng Việt 

Kiểu gõ VNI: Dùng các phím số bên trái bàn phím để gõ dấu theo quy ước sau: 

1  Sắc  6  Mũ úp (â, ô, ê)  

2  Huyền  7  Móc (ư, ơ)  

3  Hỏi  8  Mũ ngửa (ă)  

4  Ngã  9 Dấu ngang (Đ, đ)  

5  Nặng   

Kiểu gõ TELEX: dùng các ký tự ít sử dụng để gõ dấu. Qui ước như sau: 

Quy ước gõ mũ tiếng việt Quy ước gõ dấu 

aa: â 

ee: ê 

dd: đ 

oo: ô 

aw: ă 

uw: ư 

ow: ơ 

s: sắc 

r: hỏi 

x: ngã 

f: huyền 

j: nặng 
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* Cách nhập Tiếng Việt bằng chương trình Unikey: 

Bước 1: Khởi động Word. Chọn font chữ (click nút  trên thanh công cụ và 

chọn một font tùy ý).  

Bước 2: Khởi động chương trình Unikey. Nếu có biểu tượng  (đang ở chế độ gõ dấu tiếng 

Việt) hoặc  (đang tắt chế độ gõ dấu) ở bên phải thanh tác vụ thì chương trình đã được khởi 

động. Bạn cần phải chuyển sang chế độ gõ dấu Tiếng Việt (click vào biểu tượng ) thì mới 

có thể gõ dấu được.  

Bước 3: Click phải chuột vào biểu tượng chương trình, chọn bảng mã tương ứng font chữ đã 

chọn.  

Bước 4: Tương tự bước 3, chọn kiểu gõ.  

Nội dung 3. Thao tác với cửa sổ soạn thảo 

3.1. Tạo mới văn bản 

Để tạo mới một văn bản, dùng một trong các cách sau: 

 Mở một văn bản trống mới, nhấp Office Button, nhấp Blank document, sau đó nhấp 

Create 

 Bấm tổ hợp phím  Ctrl+ N 

3.2. Di chuyển trong văn bản 

Có 3 cách để di chuyển trong văn bản khi sử dụng các thanh cuộn: 

 Dùng chuột để kéo thanh cuộn lên/ xuống, sang trái/ sang phải 

 Nhấp chuột vào mũi tên ở 2 đầu hộp cuộn 

 Kéo hộp cuộn 

3.3. Lưu văn bản  

Việc lưu tài liệu thường xuyên rất quan trọng để tiết kiệm thời gian và công sức thảo lại văn bản 

khi xảy ra các trường hợp không mong muốn như mất điện, treo máy. Bạn có thể lưu tài liệu ở bất cứ 

vị trí nào tại các ổ trong máy, ổ mạng hay thiết bị lưu trữ cầm tay như USB. Khi đã lưu, người dùng có 

thể tìm hay mở tài liệu tại vị trí lưu. Bạn có thể cùng một lúc làm việc với nhiều tài liệu trên màn hình, 

với cả các tài liệu mà bạn chưa lưu. 

MS Word 2007 mặc định lưu với định dạng .docx nằm ở cuối tên tập tin; tuy vậy, người dùng cũng 

có thể lưu tập tin với định dạng khác, nếu cần. Mặc định, Word sẽ dẫn tới thư mục Document trong lần 

đầu tiên bạn kích hoạt lệnh Save một tài liệu mới. Bạn có thể lưu tài liệu ở thư mục đó hoặc lưu ở bất 

cứ vị trí nào trong máy. Để lưu tài liệu, sử dụng một trong những biện pháp sau: 

 Nhấp chuột vào Office Button sau đó bấm Save hoặc Save As 

 Di chuột vào Save As để hiển thị menu con với các loại tập tin phổ biến để lựa chọn 

 Tại thanh công cụ Quick Access, nhấp chuột vào biểu tượng   (Save) 

 Nhấn tổ hợp phím  Ctrl  + S 
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3.4. Lưu một văn bản đã lưu trước đó 

Khi muốn thay đổi một văn bản đã lưu trước đó, có hai lựa chọn lưu sau đây: 

 Lưu nội dung văn bản với tên tập tin như cũ: văn bản lưu trước đó được thay thế bằng văn bản 

với nội dung đã thay đổi 

 Lưu nội dung trong văn bản với tên tập tin khác: giữ nguyên văn bản đã lưu trước đó và tạo một 

phiên bản mới của văn bản trước 

Để lưu tài liệu với tên khác, dùng lệnh Save As trên thực đơn lệnh Office Button 

Lưu văn bản với định dạng khác: Để lưu văn bản với định dạng khác, sử dụng Save as type trong 

hộp thoại lưu (Save dialog box) 

Nội dung 4. Thao tác với khối văn bản  

Chọn văn bản là một trong những thao tác căn bản đầu tiên trong Word để thực hiện định dạng, 

di chuyển, sao chép hay các thao tác khác trên văn bản. Chọn hoặc đánh dấu văn bản là để Word xác 

định được vị trí bạn muốn thực hiện các thao tác. Khi chọn văn bản, vị trí chọn đó vẫn sẽ giữ nguyên 

cho đến khi bạn xóa hoặc bỏ chọn, cho phép bạn thực hiện các thao tác trên khối đó. Nếu đánh dấu sai 

khối hoặc bạn muốn chọn lại, hãy nhấp chuột vào bất cứ vị trí nào trong văn bản hoặc bấm một trong 

các phím mũi tên để bỏ chọn, và bắt đầu chọn lại. 

4.1. Chọn khối văn bản liền nhau 

 Để chọn khối văn bản bằng cách dùng chuột, vị trí con trỏ chuột ở đầu văn bản để lựa chọn và 

sau đó kéo để làm nổi bật phần văn bản được chọn. Có thể tăng hoặc giảm lựa chọn khi bạn giữ 

nút chuột. 

 Để chọn khối văn bản bằng cách sử dụng bàn phím, tại vị trí điểm chèn, nhấn phím             ,   và 

nhấn phím mũi tên để di chuyển để làm nổi bật phần văn bản được chọn. Để chọn từ, nhấp đúp 

chuột vào từ cần chọn. 

 Để chọn từ, nhấp đúp chuột vào từ cần chọn 

 Để chọn câu nhấn phím         và nhấp chuột trên câu đó 

 Để chọn đoạn, nhấp chuột ba lần liên tiếp trên đoạn đó 

 Để chọn toàn bộ văn bản, làm một trong các cách sau: 

 Tại thẻ Home, trong nhóm Editing, chọn Select, chọn Select All 

 Nhấn tổ hợp phím  Ctrl + A. 

4.2. Chọn khối văn bản không liền nhau 

Người dùng có thể chọn văn bản ở bất cứ vị trí nào trong văn bản, dù văn bản đó có liền nhau hay 

không. Để chọn nhiều văn bản tách biệt, người dùng cần chọn văn bản đầu tiên, sau đó bấm và giữ 

phím Ctrl khi bạn chọn văn bản tiếp theo.  

4.3. Sử dụng thanh lựa chọn (Selection Bar) 

Một cách khác để chọn văn bản đó là sử dụng thanh chọn. Selection bar nằm trong vùng trống ở 

cạnh trái của văn bản. Khi con trỏ chuột chỉ vào vị trí của thanh Selection, hình dạng chuột sẽ thay đổi 

thành hình mũi tên. 
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Để thực hiện lựa chọn sử dụng  thanh lựa chọn, thực hiện một trong các cách sau: 

 Đối với dòng văn bản, nhấp chuột vào ở phía bên trái của dòng văn bản 

 Đối với đoạn, nhấp đúp chuột vào ở bên trái của đoạn 

 Để chọn toàn bộ văn bản, nhấp chuột ba lần liên tiếp vào bất cứ nơi nào trong thanh lựa 

chọn, hoặc nhấn Ctrl và nhấp vào bất cứ nơi nào trên thanh lựa chọn 

4.4. Sử dụng lệnh Undo, Redo, và Repeat 

Khi người dùng thực hiện một thao tác và muốn hủy bỏ thao tác đó (như chèn, xóa, định dạng ký 

tự,... vv), hãy kích hoạt lệnh Undo bằng một trong các cách sau: 

 Tại thanh công cụ Quick Access, nhấp    (Undo) 

 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z 

 Click vào mũi tên cho Undo để hiển thị danh sách của 100 hành động liên tiếp thực hiện. Có thể 

chọn bất kỳ mục trong danh sách để hủy lệnh này và tất cả các lệnh được thực hiện kể từ đó 

Nếu muốn giữ lại thao tác đã Undo, có thể dùng lệnh Redo hoặc Repeat bằng một trong những cách 

sau: Tại thanh công cụ Quick Access, nhấp (Redo/Repeat) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl   + Y. 

4.5. Sử dụng lệnh Cut, Copy, và Paste 

Khi người dùng muốn chèn một đối tượng từ tài liệu khác vào tài liệu bạn đang làm việc, thay vì 

nhập lại các thông tin đó, có thể sử dụng các lệnh Cut, Copy và Paste. 

 Cut: Cắt hoặc di chuyển một đối tượng đã chọn nào đó vào bộ nhớ Clipboard. 

 Copy: Chép một đối tượng đã chọn nào đó vào bộ nhớ Clipboard. 

 Paste: Dán đoạn văn bản có trong Clipboard vào vị trí con trỏ văn bản. 

MS Words sử dụng bộ nhớ Clipboard lưu tạm thời các đối tượng được cắt hoặc sao chép, có thể dán 

các đối tượng đó vào bất cứ vị trí nào bạn muốn. 

Để cắt một đối tượng, chọn đối tượng và thực hiện một trong các cách sau: 

 Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, nhấp   

 Nhấn tổ hợp phím   Ctrl + X 

 Nhấp chuột phải lên đối tượng, sau đó nhấp chọn Cut  

Kéo đối tượng đã chọn đến vị trí mới. 

Để sao chép một đối tượng, chọn đối tượng và thực hiện một trong các cách sau: 

 Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, nhấp  

 Nhấn tổ hợp phím  Ctrl + C 

 Nhấp chuột phải lên đối tượng, sau đó nhấp chọn Copy 

Để dán một đối tượng, đặt con trỏ chèn văn bản vào vị trí muốn dán và thực hiện một trong các cách 

sau: 

 Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, nhấp chọn Paste 

 Nhấn tổ hợp phím Ctrl  + V 

 Nhấp chuột phải lên đối tượng, sau đó nhấp chọn Paste 
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Nội dung 5. Các thao tác định dạng cơ bản 

5.1. Định dạng kí tự 

Định dạng ký tự là các chức năng làm thay đổi diện mạo của các ký tự trong văn bản bao gồm: 

Font, Font size, Character Formatting, Effects. 

Font: Hiển thị các kiểu ký tự cho văn bản trên màn hình và bản in. 

Font Size: Đề cập đến chiều cao của các ký tự.  

Character Formatting: Đề cập đến các biến đổi cách điệu đặc biệt áp dụng cho các ký tự đơn giản để 

làm cho chúng nổi bật so với các văn bản khác. 

Effects: Đề cập đến hiệu ứng đặc biệt bạn có thể thêm vào văn bản. 

Để áp dụng định dạng cho các ký tự trong văn bản, thực hiện một trong các cách sau: 

 Tại thẻ Home, nhóm Font, nhấp vào các nút định dạng phù hợp 

 Sử dụng các tùy chọn định dạng trong hộp thoại Font 

 Bấm các phím tắt đại diện cho tùy chọn định dạng được dùng 

 Bấm chuột phải vào văn bản, sau đó nhấp chọn mục Font 

 Nhấp vào các tùy chọn trên thanh công cụ Mini. 

5.2. Định dạng đoạn văn bản 

Để mở tính năng định dạng đoạn văn bản thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Chọn các đoạn muốn định dạng. Nếu muốn định dạng chỉ một đoạn thì chỉ cần đặt con trỏ 

trong đoạn đó.  

Bước 2: Chọn lệnh Format\Paragraph để mở hộp thoại Paragraph, thiết lập các định dạng sau: 

Canh chỉnh đoạn văn bản 

Để thực hiện tùy chọn canh chỉnh, thực hiện một trong các cách sau: 

 Tại thẻ Home, nhóm Paragraph, nhấp Paragraph Dialog box launcher để mở hộp thoại 

Paragraph. Chọn thẻ Indents and Spacing, nhấp vào mũi tên ở mục Alignment, và chọn 

định dạng canh chỉnh bạn muốn. 

 Tại thẻ Home, nhóm Paragraph, chọn nút canh chỉnh bạn muốn thiết lập. 

 Nhấn một trong các tổ hợp phím tắt sau đây: 

Canh trái   Ctrl +  L 

Canh giữa   Ctrl +  E 

Canh phải   Ctrl +  R 

Canh đều hai bên  Ctrl +  J 

Các thành phần trong hộp thoại Paragraph: 

Indentation:  điều chỉnh thụt dòng: Left – thụt lề trái, Right – thụt lề phải, Special – định dạng dòng 

đầu tiền (None, First line – dòng đầu thụt lại, Hanging – dòng đầu thò ra) với khoảng cách trong By. 

Spacing: định khoảng cách: Before – khoảng cách so với đoạn trước, After – khoảng cách so với đoạn 

sau, Line spacing – khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn (Single, Double, 1.5 lines, At least, 

Extractly, Multiple) với khoảng cách trong At. 

Preview: quan sát sự thay đổi của đoạn văn bản. 
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5.3. Định dạng văn bản theo Style và chổi định dạng 

Công cụ Format Painter cho phép người dùng áp dụng đinh dạng từ đoạn văn bản này sang đoạn 

văn bản khác trong tài liệu mà không cần thực hiện từng thao tác định dạng. Khi chức năng này được 

kích hoạt, con trỏ chuột thay đổi sang biểu tượng  

 Để áp dụng định dạng từ đoạn văn bản này sang đoạn văn bản khác, tại thẻ Home, nhóm 

Clipboard, nhấp    sau đó nhấp chuột vào đoạn văn bản mà muốn áp dụng. 

 Để áp dụng định dạng cho nhiều đoạn văn bản, tại thẻ Home, nhóm Clipboard, nhấp đúp vào 

 sau đó nhấp vào từng đoạn văn bản muốn áp dụng 

5.4. Tạo khung và nền 

Bước 1: Chọn các đoạn muốn kẻ khung hoặc tô nền.  

Bước 2: Chọn lệnh Format\Borders and Shading để mở hội thoại Borders and Shading.  

Bước 3: Kẻ khung  

 Chọn tab Borders.  

 Trong mục Setting chọn kiểu khung 

 Chọn kiểu đường kẻ (Style) 

 Chọn màu đường kẻ (Color) 

 Chọn độ đậm nhạt của đường kẻ (Width) 

 Chọn các cạnh muốn kẻ khung trong phần Preview.  

Bước 4: Tô nền  

 Chọn tab Shading.  

 Chọn màu nền trong khung Fill.  

Bước 5: Nhấp OK. 

5.5. Thiết lập Tabs và Indents 

Cài đặt Tab hay còn gọi là cài đặt điểm dừng tab cũng tương tự như chức năng canh chỉnh văn 

bản, chỉ khác ở chỗ cài đặt tab cho phép canh chỉnh thông tin cách nhau một khoảng cụ thể giống như 

cột trong bảng.  

Các kiểu Tab 

Left Canh lề văn bản dọc theo cạnh trái của cột, các ký tự dịch chuyển sang phải ngay khi bạn gõ. 

Center Trung tâm văn bản ở giữa của cột; các ký tự dịch chuyển đều sang trái và phải. 

Right Canh lề văn bản dọc theo cạnh phải của cột, các ký tự dịch chuyển sang trái. 

Decimal 
Canh lề cột số dấu thập phân; văn bản chuyển sang bên trái của dấu thập phân cho đến khi 

nhập dấu thập phân, sau đó văn bản chuyển sang phải. 

Bar Hiển thị đường thẳng đứng nhỏ như dấu phân cách giữa các cột trước và sau. 
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Sử dụng hộp thoại Tab để thiết lập vị trí tab chính xác hoặc các dot leaders: 

 Tại thẻ Home, nhóm Paragraph, nhấp Dialog box launcher, nhấp nút Tabs ở góc bên trái 

phía dưới; hoặc 

 Nhấp đúp vào biểu tượng tab bên trái thanh thước để trực tiếp mở hộp thoại Tabs. 

 Để đặt điểm dừng tab chính xác trên thanh thước, bấm và giữ phím  Alt    khi nhấp vào vị trí 

đặt tab. 

 Để chọn kiểu tab, nhấp vào hộp thoại Tab Selector cho các kiểu canh chỉnh và nhấp vào 

thanh thước cho các điểm dừng tab. 

Làm việc với Indents 

Indents là công cụ giúp người dùng thụt lề trong đoạn văn bản. Để thiết lập indents chính xác, sử dụng 

một trong các cách sau: 

 

 

 

 

 

1. Hộp chọn (Selector box) 

2. Thụt đầu dòng tất cả trừ dòng đầu tiên (Hanging Indent) 

3. Thụt lề dòng đầu tiên (First line Indent) 

4. Thụt lề phải (Right Indent) 

5. Thụt lề trái. (Left Indent) 

5.6. Chia cột văn bản 

Word cung cấp tính năng Columns  giúp người dùng dễ dàng chia văn bản thành nhiều cột (giống 

như các cột của trang báo và tạp chí). Mỗi  đoạn văn bản có thể chia thành các cột có độ rộng và kích 

thước khác nhau. Trên mỗi cột có thể thực hiện các thông tin như bảng biểu, hình vẽ … như thao tác 

trên các trang tài liệu bình thường. Lưu ý: việc chia cột nên thực hiện sau khi đã thực hiện hoàn chỉnh 

văn bản.  

Các bước chia cột văn bản:  

Bước 1: Xác định khối văn bản muốn chia cột.  

Bước 2: Chọn lệnh Page Layout/ Page Setup/ Columns/ More Columns để mở hộp thoại 

Columns.   

1 

2 

3 4 5  
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Bước 3: Xác định số cột muốn chia trong hộp Number of columns hoặc dùng chuột chọn trong 

phần Presets; click vào tùy chọn Line Between muốn có đường gạch giữa các cột; nếu muốn các cột có 

độ rộng bằng nhau thì chọn mục Equal column width.  

Bước 4: Nhấp OK.  

5.7. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn 

Tính năng Drop Cap của Word giúp tạo kiểu chữ cái lớn đầu tiên cho một đoạn văn bản. Cách 

thực hiện định dạng này như sau:  

Bước 1:   Chọn ký tự muốn tạo Drop Cap rồi chọn lệnh Insert/ Text/ Drop Cap/ Drop cap Options 

 

Hình 3.15 Hộp thoại Drop Cap 

Bước 2:  Chọn Dropped trong khung Position. Chọn font trong mục Font 

Bước 3:  Xác định chiều cao (tính bằng dòng) của ký tự Drop Cap trong mục Lines to drop. Và click 

OK. 

5.8. Đánh dấu đầu đoạn và đánh số thứ tự tự động 

Để áp dụng dạng danh sách (list) cho cách đoạn văn bản: 

 Tại thẻ Home/ Paragraph, nhấp vào mũi tên tại các nút để tương ứng.  

 Mặc định, kiểu biểu tượng và số dùng gần nhất sẽ được hiển thị  

 Để chọn kiểu mới, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút đó  

Thuận lợi của việc sử dụng chức năng tạo danh sách tự động để tổ chức thông tin là khi cần di 

chuyển hoặc sao chép một đối tượng nào đó thuộc danh sách  được đánh số hoặc đặt biểu tượng 
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Tùy chỉnh danh sách 

Chức năng Bullets and Numbering sẽ tự động áp dụng kiểu được sử dụng gần đây nhấy cho 

danh sách mới. Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi dễ dàng kiểu đã chọn bằng cách sử dụng các tùy 

chọn trong thư viện.  

 

 

 

 

 

 

 


