
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI – MÔN WINDOWS 

 KHOA KH&KT MÁY TÍNH Thời gian 45 phút 
 ---------------- 

Họ và tên ........................................... Số máy............................... phòng thi .............  

Câu 1: Khởi động Windows Explorer và tạo nhánh thư mục 

trong ổ đĩa T:\ (1đ) 

Câu 2:Đổi tên thư mục Search thành Timkiem(1đ) 

Câu 3:Tìm kiếm những tập tin có phần mở rộng .txt và 

dung lượng không vượt quá 10kb, chép 3 tập tin tìm được 

vào thư mục Timkiem(1đ) 

Câu 4:Thiết lập thuộc tính ẩn cho thư mục Transitions(1đ) 

Câu 5:Trong thư mục Wordpad hãy tạo một Shortcut để 

chạy chương trình Wordpad tên là SoanThao(1đ) 

Câu 6:Dùng Wordpad để soạn nội dung bên dưới, lưu vào 

thư mục Wordpad với tên doidep.rtf(1đ) 

Bài thơ đầu tiên anh  viết tặng cho em 

Là bài thơ anh viết về đôi dép 

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết 

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ. 

 

Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ ? 

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước 

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược 

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau…. 

Câu 7:Dùng chương trình MsPaint để vẽ hình bên dưới, lưu vào thư mục Paint với tên 

là hinhanh.png(1đ) 

 

 

Câu 8:Dùng hinhanh.png để tạo hình nền cho Desktop(1đ) 

Câu 9:Dùng Snipping Tool hoặc Print Screen để lấy một số hình trong Control Panel 

như  hình bên dưới, lưu lại với tên controlpanel.png trong thư mục Paint (1đ): 

 

Câu 10:Thiết lập chế độ màn hình chờ với nội dung “YES !!!  I CAN !!!” (1đ) 

  



 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP ĐỀ THI – MÔN WINWORD 

 KHOA KH&KT MÁY TÍNH Thời gian 45 phút 
 ---------------- 

Họ và tên ........................................... Số máy............................... phòng thi .............  

Câu 1(3.5đ): 

 

 

 

 

icrosoft Word 

2010 giúp cho 

việc cộng tác 

biên soạn tài liệu và việc 

liên kết xuyên suốt một 

tài liệu dài trở nên dễ 

dàng hơn. Khi nhiều 

người cùng biên soạn 

chung một tài liệu, điều 

thú vị là họ có thể cùng 

nhau làm việc ngay trên 

cùng một tài liệu, mà 

không cần phải làm việc 

trên các phiên bản sao 

chép khác nhau của tài 

liệu đó. Mặt khác, các 

tính năng mới cũng tập 

trung vào việc làm cho 

các tài liệu đã hoàn thiện 

trở nên bóng bẩy hơn so 

với phiên bản cũ. Phiên 

bản mới của Word 2010 

giúp bạn truy cập vào 

những tính năng mới rất 

phong phú và cũng rất 

quen thuộc của Word 

trên trình duyệt và trên 

điện thoại di động. Vậy 

là giờ đây bạn có thể làm 

việc ở bất cứ đâu, trên 

desktop, laptop, trên các 

máy tính không có ứng 

dụng Word, trên điện 

thoại di động. 

Câu 2(3.5đ): 

 Microsoft Office 2010

Icon Name Tab Color 

 

 Winword .................................................................   

 Powerpoint .............................................................   

 Excel .......................................................................   

 Access .....................................................................   

Câu 3(3đ): Tạo công thức 
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