
TIN HỌC SGK LỚP 6 – BÀI 3 TRANG 116 
 

Câu hỏi 

Hãy soạn văn bản mới với nội dung sau: 

Hạt gạo làng ta 

 

 

a) Quan sát nội dung để nhận biết phần văn bản nào có thể sao chép được và thực hiện việc 

sao chép. Sửa những lỗi gõ sai, nếu cần. 

b) Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg sau đó 

thay thế lại Hg thành Hạt gạo. 

c) Lưu văn bản với tên Hạt gạo làng ta. 

Trả lời: 

a) Phần văn bản có thể sao chép được là tên bài thơ và nội dung bài thơ, phần hình ảnh minh 

họa là phần nội dung không sao chép được. 

+ Nội dung có thể sao chép là: Hạt gạo làng ta 
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b) 

- Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hạt gạo thành Hg 

+ Bước 1: Nhấn đồng thời Ctrl và phím F để mở trang Find để tìm kiếm. Nháy chuột vào 

phần mở rộng và chọn Advanced Find 

 

+ Bước 2: Cửa sổ Find and Replace hiện ra. Nháy chuột vào thẻ Replace và nhập nội dung 

tìm kiếm và thay thế như hình: 



 

+ Bước 3: Một cửa sổ mới hiện ra nháy chọn Ok để hoàn tất tìm kiếm và thay thế 

 

Vậy là ta đã thay thế mọi cụm từ Hg thành Hạt gạo.Kết quả như sau: 



 

- Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để thay thế mọi cụm từ Hg thành Hạt gạo : Làm 

tương tự, ta được kết quả: 



 

c) Lưu văn bản với tên Hạt gạo làng ta: 

+ Bước 1: Nháy chuột vào File, chọn Save As 

 

+ Bước 2: cửa sổ Save As hiện lên, chọn đường dẫn lưu văn bản và đặt tên văn 

bản. Nháy chọn Save để hoàn tất lưu văn bản: 



 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Tin học 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải bài tập 

SGK Tin học lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc 

các em học tốt môn học giàu tính ứng dụng này. 
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