
Lấy Hình từ trên Internet 
Hướng Dương txđ biên soạn 
 
Muốn lấy hình từ trên Internet có hai trường hợp: 

1. Hình Copy hay Save được. 
2. Hình không Copy hay Save được 

 
 
A. Trường Hợp Save hay Copy được. 
 

Phần lớn những hình trên Internet có thể 
copy hay save được trên computer của 
mình. Muốn save hay copy một bức hình 
thấy trên Internet chỉ việc: 
 

1. Right click on picture - nhấp nút 
bên phải của chuột trên bức hình 

2. Click Save picture as… hay Copy 
3. Nếu click Copy thì vào document, 

nơi chỗ mình muốn để tấm hình rồi click 
PASTE 

4. Nếu click Save thì chỉ định nơi 
mình muốn để tấm hình rồi click Save - 
Bạn có thể save vào Pictures folder 
(default), save vào Desktop, hay save vào 
folder mình chọn. Mình có thể đặt tên cho 
tấm hình của mình trước khi click Save. 
Hình đã saved có thể sử dụng mãi mãi 
sau đó. Muốn để vào email, một bài văn, 
hay một bài thơ, click Insert Picture, chọn 

tấm hình đã saved là xong. 
 
 
B. Trường Hợp KHÔNG Save hay Copy được. 
 
Đây là trường hợp mình right click trên tấm hình mà không thấy option Save picture as hay Copy 

 
 
Lý do là vì tấm hình này có bản quyền, khi right 
click lần đầu có một popup báo chi biết vậy: 
 

 
 
Nếu vẫn muốn tấm hình thì bạn có thể làm theo 
lối chỉ dẫn hơi lòng vòng như sau (lối này có thể 
áp dụng cho bất cứ hình nào bạn thấy trên màn 

ảnh của bạn, không nhất thiết là vì tấm hình có bản quyền) 
 



1. Với bức hình có trên màn ảnh (desktop) nhấn nút PrtScr (ở phiá giữa phần trên bàn phím/top-middle 
of keyboard) đẻ thu hình toàn màn ảnh. Trên một vài laptop thì phải nhấn hai nút fn và PrtScr cùng 
một lúc mới thu hình toàn ảnh desktop được. 
 

2. Vào một Word document, click PASTE. Nguyên hình của màn anh hiện ra trên Word document. 
 

3. Cát bỏ phần xung quanh để chỉ giữ lại tấm hình (Crop the pasted picture of the destop). 
Muốn crop, double click (nhấp chuột hai lần liền) trên tấm hình rồi chọn crop tool để crop phần xung 
quanh. 
 

 
 

 
4. Crop xong, chỉ còn lại tấm hình mình muốn, có thể resize tấm hình (làm tấm hình to lên hay nhỏ đi) 

 
5. Sau đó dùng COPY and PASTE vào nơi nào mình thích (email hay bài văn hay bài thơ) 

 
6. Nếu muốn save tấm hình thì mở PAINT program rồi PASTE vào đó rồi SAVE 


