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 BÀI TẬP 

Mở cửa sổ File Explorer, thực hiện các yêu cầu sau: 
1./ Cho biết máy tính có bao nhiêu ổ đĩa ? bao nhiêu đĩa CD/DVD? 
2./ Chọn ổ đĩa C cho biết các thông tin sau:  

- Cho biết tên ổ đĩa.  
- Tổng dung lượng của ổ đĩa. Dung lượng còn trống.  

3./ Cho biết trong thư mục C:\Windows:  
- Có bao nhiêu tập tin?  Có bao nhiêu thư mục?  
- Tổng dung lượng của các tập tin và thư mục trong thư mục Windows?  
- Mở thư mục C:\Windows làm thư mục hiện hành, thay đổi các kiểu hiển thị và cho nhận xét:  

o Extra large icons  
o Small icons  
o List 
o Details  

- Chọn chế độ hiển thị Details và sắp xếp các tập tin thư mục theo:  
o Date create tăng dần  
o Size giảm dần  

- Mở thư mục C:\ làm thư mục hiện hành 
o Có bao nhiêu tập tin và thư mục trong C:\ 
o Bỏ chọn mục Hidden items, cho biết số lượng tập tin và thư mục trong C:\ 
o Bỏ chọn File name extensions và cho nhận xét. 

4./ Tạo lối tắt (Shortcut):  
- Mở cửa sổ File Explorer, di chuyển tới thư mục C:\Windows\System32 
- Right_Click vào tập tin SnippingTool.exe, click chọn Send to, chọn Desktop (create 

shortcut) để tạo lối tắt cho công cụ chụp ảnh màn hình Snipping. 
- Tương tự, tiến hành tạo lối tắt cho các chương trình ứng dụng vẽ mspaint.exe trong thư 

mục C:\Windows\System32.  
- Right_Click vào lối tắt mspaint.exe, chọn lệnh Properties. Click vào hộp thoại Shortcut key và nhấn 

tổ hợp phím Ctrl+Shift+H.  
- Gõ tổ hợp phím Ctrl+Shift+H và nhận xét. 

5./ Tạo cây thư mục như hình bên, sau đó thực hiện:  
- Đổi tên thư mục DTKH  DE TAI KHOA HOC 
- Đổi tên thư mục HT  HOC TAP  
- Tạo thêm 2 thư mục Word và Excel bên trong thư mục HOC TAP. 
- Mở ứng dụng Microsoft Word và thực hiện các yêu cầu:  

▪ Nhập vào đoạn văn bản sau và lưu (chọn File\Save) vào thư mục 
VAN BAN với tên BT1.DOC (hoặc BT1.DOCX): 

Thẫn thờ giữa buổi trưa hè 

Chạnh lòng thương những tiếng ve học trò 

▪ Mở cửa sổ văn bản mới, nhập đoạn văn bản sau và lưu vào thư mục 
TAI LIEU với tên BT2.DOC (hoặc BT2.DOCX):  

Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ 
Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa. 

- Sao chép tập tin BT1.DOC trong thư mục VAN BAN sang thư mục TAI LIEU 
- Di chuyển các tập tin trong thư mục TAI LIEU sang LUU TRU  
- Đổi tên các tập tin trong thư mục LUU TRU:   

▪ BT1.DOC  BAITAP1.DOC;  BT2.DOC  BAITAP2.DOC  
- Mở 2 tập tin BAITAP1.DOC, BAITAP2.DOC trong thư mục LUU TRU để xem nội dung 

(Double_Click vào 2 tập tin để mở). 
- Mở thêm cửa sổ Word mới, sao chép nội dung của 2 tập tin BAITAP1.DOC và BAITAP2.DOC dán 

vào, lưu vào thư mục VAN BAN lại với tên BAITAP3.DOC. Đóng các cửa sổ Word đang mở.  
- Sao chép tất cả các tập tin có trong thư mục  LUU TRU sang thư mục VAN BAN.  
- Xóa thư mục LUU TRU. Mở Recycle Bin và phục hồi thư mục bị xóa LUU TRU 

 


