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Phương Pháp Trích Dẫn 

Sử Dụng Microsoft Word 2007 
 

Bài 1 
 

Những Từ Vựng Căn Bản Được Sử Dụng Khi Trích Dẫn Trong Word 2007 
 

Dưới đây là tóm tắt một số từ vựng căn bản khi sử dụng Microsoft Word 2007 để 
trích dẫn. Khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ tìm thấy thêm một số từ vựng nữa. Chúng ta 

có thể mở từ điển Anh - Việt để tra và học hỏi thêm. 

 

- Reference: Tham khảo  

- Insert citation: Nhập dữ liệu trích dẫn 

- Add new source: Nhập nguồn trích dẫn mới 

- Manage sources: Quản lý nguồn trích dẫn 

- Style: Kiểu trích dẫn 

- MLA Style: Modern Language Association - Kiểu Hội Ngôn Ngữ Hiện Đại 

- APA Style: American Psychological Association - Kiểu Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ 

- Chicago Style: The Chicago Manual of Style -  Kiểu Chicago 

- Bibliography: Tài liệu tham khảo 

- Work Cited: Tài liệu tham khảo 

- Create source: Tạo nguồn trích dẫn 

- Type of source: Kiểu nguồn tài liệu 

 + Book: sách 

 + Book section: Bài của một tác giả nào đó được góp nhặt trong một cuốn sách 

    nào đó. 

 + Journal article: Bài báo 

 + Article in a periodical: Bài báo thuộc nguyệt san 

 + Report: Bái báo cáo 

 + Website: Trang web 

 + Film: Phim ảnh  

+ Conference proceedings: Hội nghị, hội thảo 
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+ Documents from website: Tài liệu từ website 

+ Electronic source: Tài liệu điện tử (có thể từ CD, DVD, eBook, iBook,  

   Kindle…) 

+ Art: Tác phẩm nghệ thuật 

+ Sound Recording: Tài liệu âm thanh 

+ Performance: Buổi biểu diễn 

+ Interview: Buổi phỏng vấn 

+ Patent: Bằng sáng chế  

+ Case: Nố (liên quan đến toà án, luật) 

+ Miscellaneous: Các trường hợp khác (ngoài những kiểu trên)  

- Từ vựng khi nhập nguồn trích dẫn: 

 + Author: Tác giả 

 + Corporate author: Đồng tác giả 

 + Book title or title: Tựa đề cuốn sách hay tựa đề 

 + Year: Năm 

 + Month: Tháng 

 + Day: Ngày 

 + City: Thành phố 

 + Publisher: Nhà xuất bản 

 + Page: Trang 

 + Journal name: Tên tờ báo 

 + Periodical title: Tên nguyệt san 

 + Name of web page: Tên trang - Tựa đề  

 + Name of website: Tên website 

 + Year accessed: Năm truy cập 

 + Month accessed: Tháng truy cập 

 + Day accessed: Ngày truy cập 

 + URL: Địa chỉ website 

 + Director: Đạo diễn phim 

+ Conference publication name: Tên hội nghị 
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+ Interviewer: Người phỏng vấn 

+ Interviewee: Người được phỏng vấn 

+ Composer: Tác giả, người sáng tác, nhạc sĩ 

+ Conductor: Người điều khiển, nhạc trưởng 

+ Province: Tỉnh 

+ Country: Tên nước 

+ Artist: Tên nghệ sĩ 

+ Institution: Viện, nơi trưng bày  

+ Inventor: Người sáng chế, người phát minh 

+ Patent number: Số bằng sáng chế được cấp 

+ Case: nố, vụ 

+ Case number: nố số mấy 

+ Court: Toà án 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


