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I. Khối lệnh 

Một dãy các khai báo cùng với các câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc móc { và } 
được gọi là một khối lệnh.  

Ví dụ 1:  

{  
char ten[30];  
printf(“\n Nhap vao ten cua ban:”);  
scanf(“%s”, ten);  
printf(“\n Chao Ban %s”,ten);  

}  

Ví dụ 2:  

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main () 
{ 

char ten[50];  
printf("Xin cho biet ten cua ban !");  
scanf("%s",ten);  
getch();  
return 0;  

}  

Một khối lệnh có thể chứa bên trong nó nhiều khối lệnh khác gọi là khối lệnh lồng 
nhau. Sự lồng nhau của các khối lệnh là không hạn chế.  

Minh họa:  

{  
 … lệnh;  
 {  

 … lệnh;  
{  

  … lệnh;  
 }  
 … lệnh;  
}  
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… lệnh;  
}  

Lưu ý về phạm vi tác động của biến trong khối lệnh lồng nhau: Trong các khối 
lệnh khác nhau hay các khối lệnh lồng nhau có thể khai báo các biến cùng tên.  

Ví dụ 3:  

{  
… lệnh;  
{  
int a,b; /*biến a, b trong khối lệnh thứ nhất*/  
… lệnh;  
}  
…lệnh;  
{  
int a,b; /*biến a,b trong khối lệnh thứ hai*/  
… lệnh; 
}  

}  

Ví dụ 4:  

{  
int a, b; /*biến a,b trong khối lệnh “bên ngoài”*/  
… lệnh;  
 {  
 int a,b; /*biến a,b bên trong khối lệnh con*/  
 }  
}  

- Nếu một biến được khai báo bên ngoài khối lệnh và không trùng tên với 
biến bên trong khối lệnh thì nó cũng được sử dụng bên trong khối lệnh.  

- Một khối lệnh con có thể sử dụng các biến bên ngoài, các lệnh bên ngoài 
không thể sử dụng các biến bên trong khối lệnh con.  

II. Lệnh IF 

Cú pháp 

if (<Biểu thức logic>)  
 
{ 

<Công việc 1>  
} 

[else  
 { 

<Công việc 2>  
   }] 
 
Lưu đồ cú pháp:  
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Giải thích:  

- Công việc 1, công việc 2 được thể hiện là 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh.  
- Đầu tiên Biểu thức điều kiện được kiểm tra trước.  
- Nếu điều kiện đúng thì thực hiện công việc 1.  
- Nếu điều kiện sai thì thực hiện công việc 2.  
- Việc có thực hiện công việc 2 hay không là một lựa chọn, có thể có hoặc 

không. 
 

Ví dụ 1: Yêu cầu người thực hiện chương trình nhập vào một số thực a. In ra màn 
hình kết quả nghịch đảo của a khi a ≠0, khi a =0 in ra thông báo “Khong the tim 
duoc nghich dao cua a”  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

int main ()  

{  

float a;  

printf("Nhap a = "); scanf("%f",&a);  

if (a !=0 )  

printf("Nghich dao cua %f la %f",a,1/a);  

else  

printf(“Khong the tim duoc nghich dao cua a”);  

getch();  

return 0;  

}  

Giải thích:  

- Nếu chúng ta nhập vào a ≠0 thì câu lệnh printf("Nghich dao cua 
%f la %f",a,1/a)được thực hiện, ngược lại câu lệnh 
printf(“Khong the tim duoc nghich dao cua a”) được 
thực hiện.  

- Lệnh getch() luôn luôn được thực hiện.  

- Chạy từng bước dạng Debug, view các biến a, b và biểu thức a>b 

BT điều kiện 

Công việc 1 

Sai đúng 

Công việc 2 
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Ví dụ 2: Yêu cầu người chạy chương trình nhập vào giá trị của 2 số a và b, nếu a 
lớn hơn b thì in ra thông báo “Gia trị của a lớn hơn giá trị của b, giá trị của 2 số”, 
ngược lại thì in ra màn hình câu thông báo “Giá trị của a nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 
của b, giá trị của 2 số”.  

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int a, b;  
printf("Nhap vao gia tri cua 2 so a va b !");  
scanf("%d%d",&a,&b);  
if (a>b)  
{  

printf("\n a lon hon b”);  
printf("\n a=%d b=%d ",a,b);  

}  
else  
{  

printf("\n a nho hon hoac bang b");  
printf("\n a=%d b=%d",a,b);  

}  
printf("\n Thuc hien xong lenh if");  
getch();  
return 0;  

}  

Ví dụ 3: Yêu cầu người thực hiện chương trình nhập vào một số nguyên dương là 
tháng trong năm và in ra số ngày của tháng đó.  

- Tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12; 

- Tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 10 ; 

- Tháng có 28 hoặc 29 ngày : 2  
#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int thg;  
printf("Nhap vao thang trong nam !");  
scanf("%d",&thg);  
if(thg==1||thg==3||thg==5||thg==7||thg==8||thg==10||thg==12
)  
 { 

printf("\n Thang %d co 31 ngay ",thg);  
  } 

else  
{ 

if (thg==4||thg==6||thg==9||thg==11)  
printf("\n Thang %d co 30 ngay",thg);  
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else if (thg==2)  
printf("\n Thang %d co 28 hoac 29 ngay",thg);  

else printf("Khong co thang %d",thg);  
printf("\n Thuc hien xong lenh if");  

  } 
getch();  
return 0;  

}  

Lưu ý:  

- Ta có thể sử dụng các câu lệnh if…else lồng nhau. Trong trường hợp 
if…else lồng nhau thì else sẽ kết hợp với if gần nhất chưa có else; 

- Trong trường hợp câu lệnh if “bên trong” không có else thì phải viết nó 
trong cặp dấu {} (coi như là khối lệnh) để tránh sự kết hợp else if sai; Ví dụ:  

if ( so1>0)  
if (so2 > so3)  
a=so2;  
else /*else của if (so2>so3) */  
a=so3;  

Hoặc:  
if (so1>0)  
{  
if (so2>so3) /*lệnh if này không có else*/  
a=so2;  
}  

else /*else của if (so1>0)*/  
a=so3;  

- Nếu sau biểu thức logic của if ta có dấu chấn phảy, ví dụ: 

if (a=0) 

{ 

printf("Nghich dao cua %f la %f",a,1/a);  
 } 

Thì về cú pháp trình biên dịch sẽ không báo sai, nhưng xét về ý nghĩa là sai. 

III. Lệnh SWITCH 

Cấu trúc lựa chọn cho phép lựa chọn một trong nhiều trường hợp. Trong C, đó là 
câu lệnh switch.  

Cú pháp:  

 switch (<Biểu thức>)  
 {  
  case giá_trị_1:  
   { 
    Công việc 1;  
    [break;]  
   } 
   …  
  case giá_trị_n:  
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   {  
Công việc N;  

   [break;] 
  } 

  [default :  
   { 
    Công việc N+1;  
    break; 

} ]  
    
 }  

Lưu đồ:  

 
Giải thích:  

- Tính giá trị của Biểu thức; 

- Nếu giá trị của biểu thức bằng Giá trị 1 thì thực hiện Công việc 1 rồi thoát; 

- Nếu giá trị của biểu thức khác Giá trị 1 thì so sánh với Giá trị 2, nếu bằng thì 
thực hiện Công việc 2 rồi thoát; 

- Tiếp tục so sánh với Giá trị N nếu n-1 giá trị trước đó không bằng giá trị của 
Biểu thức. 

- Nếu tất cả các phép so sánh trên đều sai thì có thể chọn thực hiện (hay 
không) Công việc N+1 (Công việc mặc định).  

Lưu ý:  

- Biểu thức trong switch() phải có kết quả là giá trị kiểu số nguyên (int, char, 
long,…); 

- Các giá trị sau case cũng phải là kiểu số nguyên; 

- Không bắt buộc phải có default; 

Đúng 
Sai 

Tính giá trị <Biểu thức> 

=Giá trị 1 

=Giá trị 2 

=Giá trị N 

Công việc 1 Công việc 2 Công việc n Công việc n+1 

… 

Sai 

Đúng 

Sai 

Đúng 
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Ví dụ 1: Nhập vào một số nguyên, chia số nguyên này cho 2 lấy phần dư. Kiểm tra 
nếu phần dư bằng 0 thì in ra thông báo “số chẵn”, nếu số dư bằng 1 thì in thông 
báo “số lẻ”.  

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int songuyen, phandu;  
printf("\n Nhap vao so nguyen ");  
scanf("%d",&songuyen);  
phandu=(songuyen % 2);  
switch(phandu)  
{  

case 0: printf("%d la so chan ",songuyen);  
    break;  

case 1: printf("%d la so le ",songuyen);  
break;  

}  
getch();  
return 0;  

}  

Ví dụ 2: Nhập vào 2 số nguyên và 1 phép toán. Nếu phép toán là ‘+’, ‘-‘, ‘*’ thì in 
ra kết qua là tổng, hiệu, tích của 2 số; Nếu phép toán là ‘/’ thì kiểm tra xem số thứ 
2 có khác không hay không? Nếu khác không thì in ra thương của chúng, ngược lại 
thì in ra thông báo “khong chia cho 0”.  
#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main () 
{  
     int so1, so2;  
     float thuong;  
     char pheptoan;  
 printf("\n Nhap vao 2 so nguyen ");  
 scanf("%d%d",&so1,&so2);  

fflush(stdin);  //Xoa ky tu enter trong vung dem truoc khi nhap phep toan  
 printf("\n Nhap vao phep toan ");  
 scanf("%c",&pheptoan);  
 switch(pheptoan)  
 {  
  case '+':  
   printf("\n %d + %d =%d",so1, so2, so1+so2);  
   break;  
  case '-':  
   printf("\n %d - %d =%d",so1, so2, so1-so2);  
   break;  
  case '*':  
   printf("\n %d * %d =%d",so1, so2, so1*so2);  
   break;  
  case '/':  
   if (so2!=0){ 
    thuong=float(so1)/float(so2);  
    printf("\n %d / %d =%f", so1, so2, thuong);  
   }  

            else printf("Khong chia duoc cho 0");  
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            break;  
        default :  

              printf("\n Chua ho tro phep toan %c", pheptoan);  
break;  

}  
getch();  
return 0;  

} 

Trong ví dụ trên, tại sao phải xóa ký tự trong vùng đệm trước khi nhập phép toán?  

Ví dụ 3: Yêu cầu người thực hiện chương trình nhập vào một số nguyên dương là 
tháng trong năm và in ra số ngày của tháng đó.  

- Tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ; 

- Tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 10; 

- Tháng có 28 hoặc 29 ngày : 2  

- Nếu nhập vào số <1 hoặc >12 thì in ra câu thông báo “không có tháng này “.  
#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  
    int thang;  
    printf("\n Nhap vao thangs trong nam ");  
    scanf("%d",&thang);  
    switch(thang)  
    {  
        case 1:  
        case 3:  
        case 5:  
        case 7:  
        case 8:  
        case 10:  
        case 12:  
            printf("\n Thang %d co 31 ngay ",thang);  
            break;  
        case 4:  
        case 6:  
        case 9:  
        case 11:  
            printf("\n Thang %d co 30 ngay ",thang);  
            break;  
        case 2:  
            printf ("\ Thang 2 co 28 hoac 29 ngay");  
            break;  
        default :  
            printf("\n Khong co thang %d", thang);  
            break;  
    }  
    getch();  
    return 0;  
}   

IV. Tóm tắt 

I. Khối lệnh 
II. Lệnh IF 
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III. Lệnh SWITCH 

V. Bài tập về nhà và hướng dẫn thực hành - Bài thực hành Điều khiển chọn 

A. Bài tập làm theo yêu cầu 

1. Giải phương trình bậc 2 

Yêu cầu: Viết chương trình cho phép biện luận về nghiệm của phương trình bậc 2 
a*x2+b*x+c = 0. 

Soạn thảo văn bản chương trình như sau: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

int main() 

{    int a,b,c; 

     float d; 

     float x1,x2; 

     system("cls");                          

     printf("Nhap vao cac he so a,b va c:");             

     scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);                   

     d=b*b-4*a*c; 

     if (d<0) 

     { 

         printf("Phuong trinh vo nghiem\n"); 

     } 

     else 

     { 

         if (d==0) 

         { 

            x1=(-b)/(2*a); 

            printf("Phuong trinh co nghiem kep x1=x2=%10.2f\n",x1); 

         } 

         else 

         { 

            x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

            x2=(-b-sqrt(d))/(2*a); 
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            printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet x1=%10.2f  , x2=%10.2f 
\n",x1,x2); 

         } 

     }         

     printf("Nhan phim bat ky de ket thuc!");      

     getch(); 

     return 0; 

} 

Thử nghiệm 1:  

1. Nhấn F9, khi đó giao diện nhập liệu xuất hiện như hình sau: 

 

2. Nhập các giá trị cho a,b, c tương ứng là 2  4  2 Enter , khi đó kết quả 
nhận được như hình sau: 

 

3. Nhận xét về kết quả đạt được. 

Thử nghiệm 2: Nhập các giá trị cho a,b, c tương ứng là -3  1  2 nhận xét về kết quả 
nhận được. 
Thử nghiệm 3: Nhập các giá trị cho a,b, c bất kỳ, nhận xét về kết quả nhận được. 
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2. Tạo một menu đơn giản 

Soạn thảo văn bản chương trình như sau  
#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main()  
{  
char c; 
     while (1==1) 
     {      

c= getch(); 
            if (c = = 'Q') break;    
            else printf("%c\n",c); 
     } 
return 0; 
} 

Thử nghiệm 1: 
- Trước khi chạy chương trình hãy nhận xét xem chương trình thực hiện làm 

việc gì? Nếu khi chương trình đạng chạy người sử dụng nhận phím Q (chữ Q 
hoa) thì chương trình sẽ làm gì? 

- Chạy thử chương trình. 
Thử nghiệm 2: 

- Sửa lại chương trình trên thành như sau: 
#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
#include<iostream> 
int main()  
{  
char c; 
     while (1==1) 
     {      
           system("cls"); 
           printf("Nhan V de tinh dien tich hinh VUONG\n"); 
           printf("Nhan C de tinh dien tich hinh CHUNHAT\n"); 
           printf("Nhan T de tinh dien tich hinh TRON\n"); 
           printf("-------------------------------------\n"); 
           printf("Nhan Q de tinh ket thuc chuong trinh (QUIT)"); 
           c= getch(); 
           if (c=='Q') break; 
           else 
           { 
               switch (c) 
               { 
                      case 'V': { 
                                // Viet doan tinh dien tich hinh VUONG o day 
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                                } 
                           break; 
                      case 'C': { 
                                // Viet doan tinh dien tich hinh CHUNHAT o day 
                                } 
                           break; 
                      case 'T': { 
                                // Viet doan tinh dien tich hinh TRON o day 
                                } 
                           break; 
               } 
           } 
     } 
return 0; 
} 

- Chạy và nhận xét về chương trình 
Thử nghiệm 3:  

- Giả sử sau dong ghi chú // Viet doan tinh dien tich hinh VUONG o day thêm 
vào đoạn chương trình sau: 

                                float a, s; 
                                system("cls"); 
                                printf("Tinh dien tich hinh VUONG\n"); 
                                printf("-------------------------\n"); 
                                printf("Nhap vao do dai canh: ");  
                                scanf("%f",&a); 
                                s= a*a; 
                                printf("Dein tich hinh VUONG canh = %3.1f la: %3.1f 
\n",a,s); 
                                printf("Nhap phim bat ky de tro lai menu chinh");  
                                getch(); 

- Chạy và nhận xét về kết quả thực hiện chương trình 
- Trong đoạn chương trình trên tại sao phải thêm vào lệnh system("cls"); ? 
- Trong đoạn chương trình trên nếu không có lệnh getch(); thì vấn đề gì sẽ xảy 

ra, giải thích. 

B. Bài tập tự làm 

1. Viết chương trình nhập 3 số từ bàn phím, tìm số lớn nhất trong 3 số đó, in kết 
quả lên màn hình.  

2. Viết chương trình tính chu vi, diện tích của tam giác với yêu cầu sau khi nhập 3 
số a, b, c phải kiểm tra lại xem a, b, c có tạo thành một tam giác không? Nếu có 
thì tính chu vi và diện tích. Nếu không thì in ra câu " Không tạo thành tam 
giác".  

3. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 với a, b nhập từ bàn phím.  
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4. Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2+bx + c = 0 với a, b, c nhập từ 
bàn phím.  

5. Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b và một ký tự ch. Nếu: ch là “+“ thì 
thực hiện phép tính a + b và in kết quả lên màn hình. ch là “–“ thì thực hiện 
phép tính a - b và in kết quả lên màn hình. ch là “*” thì thực hiện phép tính a * 
b và in kết quả lên màn hình. ch là “/” thì thực hiện phép tính a / b và in kết quả 
lên màn hình.  

6. Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm của một năm. Xét xem tháng 
đó có bao nhiêu ngày? Biết rằng: Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30. Nếu 
tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31. Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì 
số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.  

7. Có hai phương thức gửi tiền tiết kiệm: gửi không kỳ hạn lãi suất 2.4%/tháng, 
mỗi tháng tính lãi một lần, gửi có kỳ hạn 3 tháng lãi suất 4%/tháng, 3 tháng tính 
lãi một lần.Viết chương trình tính tổng cộng số tiền cả vốn lẫn lời sau một thời 
gian gửi nhập từ bàn phím.  
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Bài 3b - ĐIỀU KHIỂN LẶP 

I. Lệnh FOR 

Lệnh for cho phép lặp lại công việc cho đến khi điều kiện sai.  

Cú pháp:  

for ( ; ; )  

{ 

<Công việc>  

} 

  

Lưu đồ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích: <Công việc>: được thể hiện là 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh. Thứ tự thực 
hiện của câu lệnh for như sau:  

B1: Tính giá trị của biểu thức 1.  

B2: Tính giá trị của biểu thức 2.  

- Nếu giá trị của biểu thức 2 là sai (=0): thoát khỏi câu lệnh for.  

- Nếu giá trị của biểu thức 2 là đúng (!=0): <Công việc> được thực 
hiện.  

B3: Tính giá trị của biểu thức 3 và quay lại B2.  

Lưu ý: 

- Khi biểu thức 2 vắng mặt thì nó được coi là luôn luôn đúng; 

- Biểu thức 1: thông thường là một phép gán để khởi tạo giá trị ban đầu cho 
biến điều kiện; 

Tính giá trị BT 1 

Biểu thức 2 

Tính giá trị BT 3 

Thực hiện CV 

T 

F 
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- Biểu thức 2: là một biểu thức kiểm tra điều kiện đúng sai để dừng vòng lặp; 

- Biểu thức 3: thông thường là một phép gán để thay đổi giá trị của biến điều 
kiện, biến điều kiện này thường (phải có) trong Biểu thức 2; 

- Trong mỗi biểu thức có thể có nhiều biểu thức con. Các biểu thức con được 
phân biệt bởi dấu phẩy.  

Ví dụ 1: Viết đoạn chương trình in dãy số nguyên từ 1 đến 10.  
#include <stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main ()  

{  

int i;  

printf("\n Day so tu 1 den 10 :");  

for (i=1; i<=10; i++)  

 { 

printf("%d ",i);  

  } 

getch();  

return 0;  

}  

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng của các số nguyên 
từ 1 đến n.  
#include <stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main ()  

{  

unsigned int n,tong;  

printf("\n Nhap vao so nguyen duong n:"); scanf("%d",&n);  

tong=0;  

for (int i=1; i<=n; i++)  

tong+=i;  

printf("\n Tong tu 1 den %d =%d ",n,tong);  

getch();  

return 0;  

}  

Ví dụ 3: Viết chương trình in ra trên màn hình một ma trận có n dòng m cột như 
sau:  

1 2 3 4 5 6 7  
2 3 4 5 6 7 8  
3 4 5 6 7 8 9  
…  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

int main ()  

{  
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unsigned int dong, cot, n, m;  

printf("\n Nhap vao so dong va so cot :");  

scanf("%d%d",&n,&m);  

for (dong=0;dong<n;dong++)  

{  

printf("\n");  

for (cot=1;cot<=m;cot++)  

printf("%d\t",dong+cot);  

}  

getch();  

return 0;  

}  

II. Lệnh WHILE 

Vòng lặp while giống như vòng lặp for, dùng để lặp lại một công việc nào đó cho 
đến khi điều kiện sai.  

Cú pháp:  

while (<Biểu thức điều kiện>)  

  { 
<Công việc>  

  } 
  

Lưu đồ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích:  

- <Công việc>: được thể hiện bằng 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh; 
- Kiểm tra Biểu thức điều kiện; 
- Nếu điều kiện sai (=0) thì thoát khỏi lệnh while; 
- Nếu điều kiện đúng (!=0) thì thực hiện công việc rồi quay lại kiểm tra điều 

kiện tiếp.  

Lưu ý:  

Điều kiện 

Thực hiện CV 

T 

F 
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- Lệnh while gồm có biểu thức điều kiện và thân vòng lặp (khối lệnh thực 
hiện công việc) ; 

- Vòng lặp dừng lại khi nào điều kiện sai; 

- Khối lệnh thực hiện công việc có thể rỗng, có thể làm thay đổi điều kiện.  

Ví dụ 1: Viết đoạn chương trình in dãy số nguyên từ 1 đến 10.  

#include <stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main ()  

{  

int i;  

printf("\n Day so tu 1 den 10 :");  

i=1;  

while (i<=10)  

 { 

printf("%d ",i);  

i=i+1; 

} 

getch();  

return 0;  

}  

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng của các số nguyên 
từ 1 đến n.  
#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  
    unsigned int n,i,tong;  
    printf("\n Nhap vao so nguyen duong n:");  
    scanf("%d",&n);  
    tong=0;  
    i=1;  
    while (i<=n)  
    {  
      tong+=i;  
      i++;  
    }  
    printf("\n Tong tu 1 den %d =%d ",n,tong);  
    getch();  
    return 0;  
} 

Ví dụ 3: Viết chương trình in ra trên màn hình một ma trận có n dòng m cột như 
sau:  

1 2 3 4 5 6 7  



 18

2 3 4 5 6 7 8  
3 4 5 6 7 8 9  
…  

#include <stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main ()  

{  

    unsigned int dong, cot, n, m;  

    printf("\n Nhap vao so dong va so cot :");  

    scanf("%d%d",&n,&m);  

    dong=0;  

    while (dong<n)  

    {  

          printf("\n");  

          cot=1;  

          while (cot<=m)  

          {  

                printf("%d\t",dong+cot);  

                cot++;  

          }  

          dong++;  

    }  

    getch();  

    return 0;  

} 

III. Lệnh DO .. WHILE 

Vòng lặp do … while giống như vòng lặp for, while, dùng để lặp lại một công việc 
nào đó khi điều kiện còn đúng.  

Cú pháp:  

do  
{ 

<Công việc>  
  } 

while (<Biểu thức điều kiện>)  

Lưu đồ: 
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Giải thích:  

- <Công việc>: được thể hiện bằng 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh; 
- Trước tiên công việc được thực hiện trước, sau đó mới kiểm tra Biểu thức 

điều kiện; 
- Nếu điều kiện sai thì thoát khỏi lệnh do …while; 
- Nếu điều kiện còn đúng thì thực hiện công việc rồi quay lại kiểm tra điều 

kiện tiếp; 
Lưu ý: 

- Lệnh do…while thực hiện công việc ít nhất 1 lần; 
- Vòng lặp dừng lại khi điều kiện sai; 
- Khối lệnh thực hiện công việc có thể rỗng, có thể làm thay đổi điều kiện. 

Ví dụ 1: Viết đoạn chương trình in dãy số nguyên từ 1 đến 10.  

#include <stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main ()  

{  

    int i;  

    printf("\n Day so tu 1 den 10 :");  

    i=1;  

    do  

       printf("%d ",i++);  

    while (i<=10);  

    getch();  

    return 0;  

} 

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng của các số nguyên 
từ 1 đến n.  

Điều kiện 

Thực hiện CV 

T 

F 
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#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  
    unsigned int n,i,tong;  
    printf("\n Nhap vao so nguyen duong n:");  
    scanf("%d",&n);  
    tong=0;  
    i=1;  
    do  
    {  
        tong+=i;  
        i++;  
    } while (i<=n);  
    printf("\n Tong tu 1 den %d =%d ",n,tong);  
    getch();  
    return 0;  
} 

Ví dụ 3: Viết chương trình in ra trên màn hình một ma trận có n dòng m cột như 
sau (n, m>=1):  

1 2 3 4 5 6 7  
2 3 4 5 6 7 8  
3 4 5 6 7 8 9  
…  
#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  
    unsigned int dong, cot, n, m;  
    printf("\n Nhap vao so dong va so cot :");  
    scanf("%d%d",&n,&m);  
    dong=0;  
    do  
    {  
        printf("\n");  
        cot=1;  
        do  
        {  
            printf("%d\t",dong+cot);  
            cot++;  
        } while (cot<=m);  
        dong++;  
    } while (dong<n);  
    getch();  
    return 0;  
} 
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So sánh các vòng lặp   

Vòng lặp for, while:  

- Kiểm tra điều kiện trước thực hiện công việc sau nên đoạn lệnh thực hiện 
công việc có thể không được thực hiện; 

- Vòng lặp kết thúc khi nào điều kiện sai.  

Vòng lặp do…while:  

- Thực hiện công việc trước kiểm tra điều kiện sau nên đoạn lệnh thực hiện 
công việc được thực hiện ít nhất 1 lần.; 

- Vòng lặp kết thúc khi nào điều kiện sai.  

IV. Lệnh break và continue 

Lệnh break  

Cú pháp:  

break;  

Ý nghĩa: Dùng để thoát khỏi vòng lặp. Khi gặp câu lệnh này trong vòng lặp, 
chương trình sẽ thoát ra khỏi vòng lặp và chỉ đến câu lệnh liền sau nó. Nếu nhiều 
vòng lặp --> break sẽ thoát ra khỏi vòng lặp gần nhất. Ngoài ra, break còn được 
dùng trong cấu trúc lựa chọn switch.  

Lệnh continue  

Cú pháp:  

continue; 

Ý nghĩa : Khi gặp lệnh này trong các vòng lặp, chương trình sẽ bỏ qua phần còn lại 
trong vòng lặp và tiếp tục thực hiện lần lặp tiếp theo. Ðối với lệnh for, biểu thức 3 
sẽ được tính trị và quay lại bước 2. Ðối với lệnh while, do while; biểu thức điều 
kiện sẽ được tính và xét xem có thể tiếp tục thực hiện <Công việc> nữa hay 
không? (dựa vào kết quả của biểu thức điều kiện).  

III. Tóm tắt nội dung bài học 

I.Lệnh FOR  
II. Lệnh WHILE 
III. Lệnh DO .. WHILE 
IV. Lệnh BREAK và CONTINUE 
V. Bài tập  

IV. Bài tập về nhà và hướng dẫn thực hành - ĐIỀU KHIỂN LẶP 

A. Bài tập làm theo yêu cầu 

1. Tìm USCNLN của hai số 

Yêu cầu: Viết chương trình cho phép nhập vào 2 số nguyên và in ra ước số chung 
lớn nhất của 2 số đó. 



 22

Soạn thảo văn bản chương trình như sau: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
int main() 
{    int a,b,t,u,v; 
     system("cls");                          
     printf("Nhap vao cac he so a va b:");             
     scanf("%d %d",&a,&b);                   
     u=a; 
     v=b; 
     while (a>0) 
     { 
           if (a<b) 
           { 
              t=a;               a=b;               b=t;      
           } 
           a=a-b;     
     } 
     printf("USCLN cua %d va %d = %d\n", u, v, b);      
     printf("Nhan phim bat ky de ket thuc!");      
     getch(); 
     return 0; 
} 

Thử nghiệm 1:  

1. Nhận F9 để chạy chương trình, khi đó giao diện CT xuất hiện như sau: 

 

2. Nhập các giá trị cho a và b tương ứng là 12 18 Enter, khi đó kết quả nhận 
được như sau: 
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3. Nhận xét về kết quả đạt được 

Thử nghiệm 2: Viết lại chương trình trên theo thuật toán Euler mô tả như sau: 
Input:  a, b  
Output:  d  
Mô tả:  

1) x = a; y = b; 
2) While y>0  

a)  r = x mod y;  
b)  x = y;  
c)  y = r;  

     End While  
3)  d = x; 

2. Tính lãi suất tiền gửi 

Vấn đề: Giả sử tiền gửi tiết kiệm được tính với lãi suất là m% mỗi tháng, sau n 
tháng thì tiền lãi được cộng vào gốc. Viết chương trình cho phép tính và in ra màn 
hình số tiền có được sau K tháng gửi tiết kiệm với số tiền gốc ban đầu là T. 
Soạn thảo văn bản chương trình sau: 

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main()  

{  

float m,T,lai, Tco; 

int n, K; 

printf("Lai suat (Phan tram)   : ");  scanf("%f",&m); 

m=m/100; 

printf("So thang de lai vao goc: ");  scanf("%d",&n); 

printf("So tien gui            : ");  scanf("%f",&T); 

printf("So thang gui           : ");  scanf("%d",&K); 

lai= 0; 

for (int i=1; i<=K; i++) 
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    { 

         lai = lai+ m*T; 

         if (i%n==0) ; 

         { 

            T=T+lai; 

         } 

    } 

Tco = T + lai; 

printf("So tien: %0.5f",Tco); 

getch(); 

return 0; 

} 

Thử nghiệm 1: 
- Chạy chương trình và cho biết kết quả khi nhập vào m=5, n=3, T=100, K=2. 

Nhận xét về kết quả nhận được 
- Chạy chương trình và cho biết kết quả khi nhập vào m=5, n=3, T=100, K=3. 

Nhận xét về kết quả nhận được. 
Thử nghiệm 2: 

- Trong khối lệnh 
if (i%n==0) 

         { 

            T=T+lai; 

         } 

 Thêm vào lệnh lai =0; để thành như sau: 
if (i%n==0) 

         { 

            T=T+lai; 

            lai = 0 ; 

         } 

- Chạy chương trình và cho biết kết quả khi nhập vào m=5, n=3, T=100, K=3. 
Nhận xét về kết quả nhận được. Giải thích. 

- Chạy chương trình và cho biết kết quả khi nhập vào m=5, n=3, T=100, 
K=20. Nhận xét về kết quả nhận được. Giải thích. 

Thử nghiệm 3: 
- Giả sử số tháng gửi là không nguyên, nghĩa là số tháng gửi có thể là 3.5 

tháng, 4.3 tháng …. Nếu thay đổi kiểu biến K là float thay vì int bằng cách 
thay dòng lệnh 
int n, K; 

thành hai dòng lệnh sau: 
int n ; 
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float K; 

- Chạy chương trình và cho biết kết quả khi nhập vào m=5, n=3, T=100, K=3. 
Nhận xét về kết quả nhận được. 

- Debug từng bước và giải thích vì sao chương trình sau khi sửa như trên cho 
kết quả không đúng. 

B. Bài tập tự làm 

1. Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. 
Viết chương trình nhập vào một số có 3 chữ số, kiểm tra số đó có chia hết cho 3 
dùng tính chất trên.( if )  

2. Trò chơi "Oẳn tù tì": trò chơi có 2 người chơi mỗi người sẽ dùng tay để biểu thị 
một trong 3 công cụ sau: Kéo, Bao và Búa. Nguyên tắc: Kéo thắng bao. Bao 
thắng búa. Búa thắng kéo. Viết chương trình mô phỏng trò chơi này cho hai 
người chơi và người chơi với máy. (switch)  

3. Viết chương trình tính tiền điện gồm các khoản sau: Tiền thuê bao điện kế : 
1000 đồng / tháng. Định mức sử dụng điện cho mỗi hộ là 50 Kw Phần định mức 
tính giá 450 đồng /Kwh Nếu phần vượt định mức <= 50 Kw tính giá phạt cho 
phần này là 700 đồng/Kwh . Nếu phần vượt định mức lớn 50 Kw và nhỏ hơn 
100Kw tính giá phạt cho phần này là 910 đồng/Kwh Nếu phần vượt định mức 
lớn hơn hay bằng 100 Kw tính giá phạt cho phần này là 1200 đồng/Kwh . Với : 
chỉ số điện kế cũ và chỉ số điện kế mới nhập vào từ bàn phím. In ra màn hình số 
tiền trả trong định mức, vượt định mức và tổng của chúng. (if)  

4. Viết chương trình nhận vào giờ, phút, giây dạng (hh:mm:ss ), từ bàn phím. 
Cộng thêm một số giây vào và in ra kết quả dưới dạng ( hh:mm:ss ).  

5. Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm của một ngày, kiểm tra nó có hợp 
lệ không.  

6. Kiểm tra một ký tự nhập vào thuộc tập hợp nào trong các tập ký tự sau: Các ký 
tự chữ hoa: 'A' ...'Z' Các ký tự chữ thường: 'a' ... 'z' Các ký tự chữ số : '0' ... '9' 
Các ký tự khác. 14. Hệ thập lục phân dùng 16 ký số bao gồm các ký tự 0 .. 9 và 
A, B, C, D, E ,F. Các ký số A, B, C, D, E, F có giá trị tương ứng trong hệ thập 
phân như sau: A 10 B 11 C 12 D 13 E 14 F 15. Hãy viết chương trình cho nhập 
vào ký tự biểu diễn một ký số của hệ thập lục phân và cho biết giá trị thập phân 
tương ứng. Trường hợp ký tự nhập vào không thuộc các ký số trên, đưa ra 
thông báo lỗi : "Hệ thập lục phân không dùng ký số này"  

7. Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm của ngày hôm nay, in ra ngày 
tháng năm của ngày mai.  

8. Viết chương trình tính các tổng sau: a) S=1 + 2 + ... + n b) S=1/2 + 2/3 + ... 
+n/(n+1) c) S= - 1 +2 - 3 +4 - ... + (-1)nn  

9. Viết chương trình nhập vào một dãy n số, tìm số lớn nhất của dãy và xác định vị 
trí của số lớn nhất trong dãy.  

10. Viết chương trình đếm số chữ số của một số nguyên n.  
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11. Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho 2k > n với n là một số nguyên dương 
nhập từ bàn phím.  

12. Viết chương trình in ra số đảo ngược của một số nguyên n, với n nhập từ bàn 
phím.  

13. Tính giá trị trung bình của một dãy số thực, kết thúc dãy với -1.  

14. Viết chương trình mô phỏng phép chia nguyên DIV 2 số nguyên a và b như sau: 
để chia nguyên a và b ta tính trị a-b, sau đó lấy hiệu tìm được lại trừ cho b... tiếp 
tục cho đến khi hiệu của nó nhỏ hơn b. Số lần thực hiện được các phép trừ ở 
trên sẽ bằng trị của phép chia nguyên.  

15. Tìm số nguyên dương N nhỏ nhất sao cho 1+1/2+ ...+1/N > S, với S nhập từ 
bàn phím.  

16. Viết chương trình tính P=2*4*6*...*(2n), n nhập từ bàn phím.  

17. Viết chương trình tìm UCLN và BCNN của hai số a và b theo thuật toán sau 
(Ký hiệu UCLN của a, b là (a,b) còn BCNN là [a,b]) - Nếu a chia hết cho b thì 
(a,b) = b - Nếu a = b*q + r thì (a,b) = (b,r) - [a,b] = a*b/(b,r) . 

18. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n, in ra màn hình các số 
nguyên tố p <= n. Số nguyên p gọi là số nguyên tố nếu p chỉ chia hết cho một 
và chia hết cho bản thân nó.  

19. Viết chương trình tính gần đúng căn bậc hai của một số dương a theo phương 
pháp Newton : Trước hết cho x0=(1 + a)/2 sau đó là công thức truy hồi: xn+1=( 
xn + a/xn)/2 xn+1 - xn xn < e thì căn bậc hai của a bằng xn+1Nếu: Trong đó e 
là một hằng số cho trước làm độ chính xác.  

20. Viết chương trình tính gần đúng căn bậc n của một số dương a theo phương 
pháp Newton : Trước hết cho x0= a/n sau đó là công thức truy hồi: (n-1) xkn +a 
nxkn-1xk+1 = Nếu |a - xnn| < e thì xn là căn bậc n của a. Trong đó e là một 
hằng số cho trước làm độ chính xác. Nếu a < 0 và n chẵn thì không tồn tại căn. 
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