
Thực hành 

Phần 1: Làm việc với máy tính cơ bản 

Yêu cầu sinh viên thực hiện các bước của mỗi bài tập, trình bày và chụp màn hình 

minh họa các bước vào file văn bản có tên là Computer.doc 

Bài 1: Tìm trên internet và tải bộ font chữ Roboto, sau đó giải nén và cài đặt bộ 

font vào máy tính 

Bài 2: Tìm chương trình Ccleaner, tiến hành cài đặt chương trình này. Sau đó thực 

hiện dọn file rác, dọn registry bằng Ccleaner. 

Bài 3: Thay đổi hiển thị thời gian (Date) từ AM thành “Sáng” và PM thành “Chiều”, 

ngày hiển thị theo dạng ngày/tháng/năm 

Bài 4: Mở một thư mục trong máy tính, thay đổi cách hiển thị theo dạng Details. 

Sau đó sắp xếp các tệp tin giảm dần theo kích thước. 

Bài 5: Thay đổi hình dáng con trỏ chuột (pointer) từ dạng mặc định sang dạng List 

Select 

Phần 2: Windows cơ bản 

Bài 1. Tạo cây thư mục sau trong ổ đĩa KHÁC Ổ ĐĨA HỆ 

THỐNG 

Trong đó:  

+ HOVATEN: họ và tên sinh viên 

Ví dụ: NguyenVanA 

+ MSSV: Mã số sinh viên 

Ví dụ: 2105QLNE001 

Bài 2. Đổi tên thư mục CPU thành tên viết đầy đủ bằng 

tiếng Anh. 

Bài 3. Tìm trên internet: 

+ 1 hình ảnh thiết bị RAM 

+ 1 hình ảnh thiết bị ROM 

Sau đó lưu với tên RAM và ROM vào thư mục Storage 

Bài 4. Tạo 1 file dạng txt với tên là LinkWebsite, sau đó lưu vào thư mục Search 

Engine. 

Bài 5. Tìm trên internet 03 website có tên miền thuộc Chính phủ, sau đó copy 3 

liên kết này vào file LinkWebsite được tạo ở câu 4 (chú ý: mỗi liên kết trên 1 dòng) 

Bài 6. Tìm 03 tập tin có phần mở rộng là TXT hoặc LOG trong máy tính, thỏa mãn 

yêu cầu: Dung lượng không lớn hơn 100KB và không nhỏ hơn 50B. Sau đó chép 03 tập tin 

này vào thư mục Storage. 



Bài 7. Chép tệp tin văn bản Computer.doc ở PHẦN 1 vào trong thư mục 

Application. 

Bài 8. Nén toàn bộ thư mục HOVATEN_MSSV (lưu ý là tên của sinh viên cùng mã 

số được tạo ở câu 1) với dạng ZIP (ví dụ: NguyenVanA_2105QLNE001.zip) 

 

YÊU CẦU: 

Gửi tập tin nén ở Bài 8 (Phần 2) vào email: maingoctuan.huha@gmail.com với nội 

dung sau: 

Tiêu đề: Bài kiểm tra phần thực hành 

Nội dung: 

 + Họ và tên sinh viên: Họ tên của sinh viên 

 + Mã số sinh viên: Mã số của sinh viên 

File đính kèm, là file được nén ở câu Bài 8 (Phần 2) 

 

 

mailto:maingoctuan.huha@gmail.com

