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GV:
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Bình đẳng giới

Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng 

con trai cần được coi trọng hơn con 

gái bởi vì con trai học giỏi hơn khoẻ 

hơn và làm được nhiều việc hơn con 

gái.

Trong thực tế vẫn có các bạn nữ học 

rất giỏi và có những bạn nam lại học 

rất kém. Một số nghiên cứu khoa học 

đã chỉ ra rằng con gái có sức bền bỉ 

và dẻo dai hơn con trai. Trong lịch 

sử, có những người là nữ thành 

công và nổi tiếng. 

Bình đẳng giới
Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho

rằng con trai cần được coi trọng hơn

con gái bởi vì con trai học giỏi hơn

khoẻ hơn và làm được nhiều việc

hơn con gái.

Trong thực tế vẫn có các bạn nữ

học rất giỏi và có những bạn nam lại

học rất kém. Một số nghiên cứu

khoa học đã chỉ ra rằng con gái có

sức bền bỉ và dẻo dai hơn con trai.

Trong lịch sử, có những người là nữ

thành công và nổi tiếng.

Em hãy nhận xét, hai đoạn văn

bản sau được trình bày khác nhau

thế nào?
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• Văn bản liên tục khó phân biệt đoạn

trên, giữa, cuối.

•Không đẹp mắt, không thu hút người

đọc.

• Phân biệt đoạn trên, giữa, cuối.

• Đẹp mắt, thu hút người đọc, dễ tìm nội

dung cần thiết.



Bình đẳng giới

Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng con trai cần được

coi trọng hơn con gái bởi vì con trai học giỏi hơn khoẻ hơn

và làm được nhiều việc hơn con gái.

Trong thực tế vẫn có các bạn nữ học rất giỏi và có

những bạn nam lại học rất kém. Một số nghiên cứu khoa

học đã chỉ ra rằng con gái có sức bền bỉ và dẻo dai hơn con

trai. Trong lịch sử, có những người là nữ thành công và nổi

tiếng.

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn

Độ thụt vào đầu dòng

của lề trái

Độ dãn

đoạn

Độ dãn dòng

Độ thụt vào của toàn

đoạn (so với lề phải)
Kiểu căn biên: Cân đều cả hai bên

Độ thụt vào của toàn

đoạn (so với lề trái)



Bình đẳng giới

Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng con trai cần được coi trọng hơn
con gái bởi vì con trai học giỏi hơn khoẻ hơn và làm được nhiều việc
hơn con gái.

Trong thực tế vẫn có các bạn nữ học rất giỏi và có những bạn nam lại
học rất kém. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng con gái có sức
bền bỉ và dẻo dai hơn con trai. Trong lịch sử, có những người là nữ
thành công và nổi tiếng.

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn

Vì sao cần 

định dạng văn 

bản?

 Định dạng văn bản hợp lí sẽ làm cho văn bản trình bày đẹp hơn vì các dòng và

các đoạn được giãn cách 1 cách phù hợp, văn bản được căn biên đều hai bên cũng

đẹp hơn.
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Căn giữa
Căn thẳng 

lề trái

Căn thẳng 

lề phải

Căn thẳng 

hai lề

Tăng khoảng                    

cách giữa các 

dòng trong 

đoạn  

Thụt lề dòng 

đầu tiên

Thụt lề cả 

đoạn
Khoảng cách giữa 

các đoạn văn

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn
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1. Căn trái

2. Căn giữa 3.Căn lề phải

4. Căn đều hai lề

Tăng/giảm

khoảng cách

thụt lề trái

Tăng/ giảm khoảng cách

giữa các dòng trong đoạn

Thực hiện định dạng văn bản: Chọn khối văn bản, nháy chuột vào
lệnh định dạng cần dùng.



2. Tìm hiểu về định dạng trang

Định dạng trang là công việc chủ yếu của trình bày trang văn bản. Định

dạng trang là xác định lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải của trang văn bản.



Lề trái
(Left)

Lề dưới
(Bottom)

Lề phải
(Right)

Lề trên (Top)?1

?2

?3

?4



Trang đứng Trang nằm ngang
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Lề phải

(Right)

Lề trên (Top)

Lề dưới (Bottom)

Lề trái

(Left)

Trang 
đứng

Trang 
nằm 
ngang

Có những lựa chọn nào khi trình bày

trang văn bản?



Lệnh 

chọn khổ 

giấy

Lệnh 

chọn 

hướng 

giấy

Lệnh căn lề 

(chọn các lề 

trên, dưới, trái, 

phải)

Hình 4: Công cụ định dạng trang trong dải lệnh Page Layuot



3. In văn bản

Chọn bảng chọn

File



?Để in ta chọn
lệnh nào?

Chọn
lệnh
Print

Chọn lệnh
Print



Đặt các trang cần in

Chọn tên máy in

Chọn số bản inRa lệnh in



Cách in văn bản:

B1: Nháy vào dải lệnh File -> Print (Hoặc

nhấn tổ hợp phím Ctrl + P)

B2: Chọn vào lệnh Print

B3: Bảng in hiện ra,chọn các tuỳ chọn thích

hợp.

B4: Ra lệnh in bằng cách nháy nút Print.


