
BÀI TẬP FORM 
Bài 1:  
Trình bày văn bản với hình thức Form nhấp liệu như sau và lưu vào thư mục thi với tên Bai1.doc 

 
Yêu cầu:  

- Trình bày phiếu chấm công trên khổ giấy A5, Left = 1”, Right = 1”, Bottom 0.5”, Top = 0.5” 

- Sử dụng Form để thiết kế nhập liệu. 

- Ngày là Ngày hiện hành khi mở tập tin, Họ tên nhân viên, Giới tính cho phép người sử dụng nhập và chọn. 

- Tên công việc là 1 danh sách có 3 công việc (Bảo vệ, Chăm sóc cây, Hướng dẫn). 

- Số công, đơn giá cho phép nhập. Đơn giá định dạng theo dạng  #,#00. 

- Thành tiền, Tổng thành tiền, Số công ít nhất, Đơn giá bình quân sử dụng công thức trên Table để cài đặt. 

Định dạng theo dạng #,#00 

Bài 2:  
Tạo Form nhập liệu sau( lưu với tên Bai2.Doc):

 
Yêu cầu:  
 Họ tên người mua hàng, địa chỉ, Số lượng, Đơn giá, VAT cho phép nhập. 

 Tên hàng là danh sách chọn gồm: Mouse Mitsumi Rút Dây, CD-Rom, DVD, Monitor LCD. 

 Thành tiền, Tổng, Thuế, Tổng Thành Tiền sẽ tự tính lại sau khi thay đổi Số Lượng, Đơn giá. 

 Thành tiền = Số Lượng * Đơn giá. Tổng = Tổng (Thành tiền). Thuế  = Tổng (Số Lượng * Đơn giá * VAT) 

 Tổng Thành Tiền  = Tổng + Thuế 



Bài 3 : Dùng Form để tạo chương trình tính tiền của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng theo mẫu sau: 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu : -   Mã hàng gồm : xi măng, cát, đá 4x6, gạch lát tường, gạch lát nền, sắt 4 ly. 

- Số lượng, đơn giá nhập giá trị vào. 

- Tiền hàng chưa thuế = số lượng * đơn giá 

- Tiền thuế GTGT = Chưa thuế * 10% 

- Tổng cộng = Chưa thuế + thuế. 

Bài 4:  
Trình bày văn bản với hình thức Form nhập liệu và lưu vào thư mục thi với tên Bai4.doc 

 
Yêu cầu:  

- Trình bày Phiếu Đăng Ký Tạp Chí trên khổ giấy A5, Left = 1”, Right = 1”, Bottom 0.5”, Top = 0.5” 

- Sử dụng Form để thiết kế nhập liệu. 

- Ngày là Ngày hiện hành khi mở tập tin, Họ tên khách hàng, Địa chỉ cho phép người sử dụng nhập và chọn 

hình thức đặt tạp chí 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. 

- Tên tạp chí là 1 danh sách có 3 tạp chí  ( Tin học và Đời sống, Thuốc và Sức khỏe, Khoa học phổ thông). 

- Số lượng, đơn giá cho phép nhập. Đơn giá định dạng theo dạng  #,#00. 

- Thành tiền, Tổng thành tiền, Tổng số lượng sử dụng công thức trên Table để cài đặt. Định dạng theo dạng 

#,#00 

  



Bài 5:  
Trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên Bai5.doc 
 

 
Yêu cầu: ở những vùng tô màu 
- Mã NSD,Họ tên,Địa chỉ: Cho phép nhập 
- Ngày tháng: chỉ cho phép nhập dạng ngày 
- Gói cước: chọn trong danh mục cho sẵn. 
 Gói cước:Vip,Corporate,Family. 
- Lưu lượng, Đơn giá:chỉ cho nhập số. 
- Thành tiền :tính theo công thức: Lưu lượng * Đơn giá 
- Tổng cộng:cộng cột thành tiền 

Bài 6:  
Trình bày văn bản theo file đã cho Bai6.doc theo mẫu: 

 
Yêu cầu:  

- Từ ngày, đến ngày: nhập kiểu ngày. 

- Tên khách hàng, Địa chỉ, Điện thọai: Cho phép nhập. 

- Chỉ số mới, Chỉ số củ: cho phép nhập kiểu số. 

- Điện năng tiêu thụ= chỉ số mới – chỉ chỉ số củ. 

- Cột hệ số(mức): cho phép chọn trong danh sách cho sẵn(mức 1, mức 2, mức 3, mức 4) 

- Điện năng tiêu thụ, đơn giá mỗi mức: nhập số. 

- Thành tiền: lập công thức tính tương ứng. 

- Dòng cộng: cộng điện năng tiêu thụ, cộng thành tiền. 

- Thuế GTGT: Tổng thành tiền * 10%. 

- Tổng tiền thanh tóan: Tổng thành tiền + Tiền thuế GTGT. 

- Ngày thu tiền: chèn ngày hiện hành của hệ thống 

- Định dạng cột thành tiền dạng #,##0 



Bài 7:  
Trình bày văn bản có dạng như sau. Lưu tập tin với tên Bai7.DOC 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: 

- Tên người mua và đơn vị mua : cho phép nhập tự do.(Giãn khoảng cách dòng 1.5 Line) 

- Mã hàng : chọn trong danh mục cho sẵn, Tên hàng nhập theo mã hàng tương ứng. 

- Mã hàng: DNN, DNL, DTL, DTN. 

- Tên hàng: Đèn ngủ nhỏ, Đèn ngủ lớn, Đèn tranh lớn, Đèn tranh nhỏ. 

- Số lượng, đơn giá : chỉ cho nhập số 

- Thành tiền = số lượng * đơn giá 

- Tổng cộng: cộng cột thành tiền 

Bài 8 : Dùng Form để tạo Hóa Đơn Bán Hàng 

 
Yêu cầu:  

 Họ tên người mua hàng, địa chỉ, Số lượng, Đơn giá cho phép nhập 

 Hình thức thanh toán là danh sách chọn gồm: Tiền mặt, Chuyển khoản, Ghi nợ 

 Tên hàng hóa là danh sách chọn gồm: Tập, Viết, Sách giáo khoa 

 Đơn vị tính là danh sách chọn gồm: Cuốn, Cây. 

 Thành tiền, Tổng, Thuế VAT, Tổng cộn sẽ tự tính lại sau khi thay đổi Số Lượng, Đơn giá 

 Thành tiền = Số Lượng * Đơn giá.  Tổng = Tổng(Thành tiền). 

 Thuế VAT = Tổng * 10%.  Tổng cộng = Tổng + Thuế VAT 


