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Week 1: Revise

scanf(“%?”, &tên_biến); scanf(“%d”, &soA);

printf(“%?”, tên_biến); printf(“%d”, soA);

printf(”TOI HOC LAP TRINH C \n ”);

Viết xong, XUỐNG 
HÀNG

printf(HẰNG_CHUỖI);

printf(”Moi nhap vao chieu dai hinh chu nhat \n ”);

scanf(“%d”, &chieu_Dai_HCN);

Nhập dữ liệu từ 
bàn phím, CẤT 

VÀO BIẾN

Xuất dữ liệu ở 
trong BIẾN, ra 

màn hình

Xuất một choỗi 
ký tự bất kỳ

KẾT HỢP 
Để them hướng 
dẫn cho User khi 

nhập liệu



Chọn thực hiện công việc theo điều kiện 1

NẾU đèn đỏ sáng 

THÌ ta dừng lại

NẾU đèn xanh sáng 

THÌ ta ta băng qua đường



Chọn thực hiện công việc theo điều kiện 1..

A;
if (B1)  {

B2;
}
C;

NẾU đèn đỏ sáng 

THÌ ta dừng lại

Đèn đỏ 
sáng ?

Đúng
Thực hiện thêm

việc DỪng lại

Sai

Việc đã thực hiện

Việc tiếp theo sẽ 
thực hiện

Ngôn ngữ Lập trình C

B1: Là một biểu thức so sánh

B2: Là các lệnh được thực hiện
khi B1 cho kết quả đúng



Chọn thực hiện công việc theo điều kiện 1..

▪ Ví dụ

NẾU X >= 0

THÌ X là số dương

NẾU X chia hết cho 2

THÌ X là số chẵn

if ( X >= 0 ) {
printf(“X là số dương”);

}

Bằng ngôn 
ngữ C

if ( X % 2 == 0 ) {
printf(“X là số chẵn”);

}

Bằng ngôn 
ngữ C

Thế nào là 
chia hết cho 2

Biểu diễn trong C 
như thế nào

Là chia cho 2 mà Phần dư =0

X % 2 == 0



Ví dụ: if   only

▪ Viết chương trình nhập vào một số nguyên N từ bàn phím.

Cho biết N là có phải là số nguyên dương hay không?

Mong đợi kết quả như sau

-------------------------------------------------

Moi nhap mot so Nguyen:  24 

So vua nhap la so duong

-------------------------------------------------

Moi nhap mot so Nguyen:  -3 

So vua nhap KHONG PHAI la so duong



Chọn thực hiện công việc theo điều kiện 2..

A;
if (B1)  {

B.2a;
}else {

B.2b;
}
C;

NẾU phim hay THÌ ta đi xem ở rạp

NGƯỢC LẠI thì ta ở nhà đọc sách

Phim hay 
?

Đúng Thực hiện thêm
việc Ở nhà đọc 

sáchSai

Việc đã thực hiện

Việc tiếp theo sẽ 
thực hiện

Ngôn ngữ Lập trình C

Thực hiện thêm
việc Đi xem ở rạp



Ví dụ: if .. else

▪ Viết chương trình nhập vào một số nguyên N từ bàn phím.

Cho biết N là có phải là số CHẴN HAY SỐ LẺ

Mong đợi kết quả như sau

-------------------------------------------------

Moi nhap mot so Nguyen:  24 

So vua nhap la so  CHAN

-------------------------------------------------

Moi nhap mot so Nguyen:  3 

So vua nhap la so LE



BREAK


