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A. Lý thuyết. 
Chương I. 

1. Khái niệm về lập trình. 
2. Các thành phần của Ngôn ngữ lập trình? Cú pháp là gì? Ngữ nghĩa là gì? 
3. Các khái niệm tên, tên chuẩn, tên dành riêng, ví dụ một số tên chuẩn và tên dành riêng? 
4. Phân biệc được tên biến và hằng đúng sai trong Ngôn ngữ lập trình. 
5. Khái niệm hằng và biến. 

Chương II. 
1. Cấu trúc chung của một chương trình? 
2. Các thành phần của một chương trình đơn giản. 

- Cú pháp khai báo tên chương trình, ví dụ. 
- Cú pháp khai báo thư viện, ví dụ. 
- Cú pháp khai báo hằng, ví dụ. 

3. Một số kiểu dữ liệu chuẩn: Nguyên, thực, kí tự, lôgic. 
4. Cú pháp để khai báo biến, thực hiện được khai báo các biến. 
5. Biết sử dụng và ý nghĩa các phép toán trong pascal: +, -, *, /, div, mod, >, <,>=,<=,<>,not, 

or,and. 
6. Viết được biểu thức từ toán học sang pascal và ngược lại. 
7. Các hàm chuẩn trong Pascal. 
8. Viết được một số biểu thức quan hệ và biểu thức logic. 
9. Thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím (read, readln), thủ tục xuất dữ liệu ra màn hình(write). 
10. Các thao tác để lưu chương trình, mở chương trình, dịch chương trình? Chạy chương trình?  

- Lưu chương trình: nhấn F2 
- Mở chương trình đã có: F3 
- Dịch chương trình:  Alt+F9 
- Chạy chương trình: Ctrl+F9 
- Đóng cửa sổ chương trình: Alt+F3 
- Thoát khỏi phần mềm: Alt+X 

Chương III.  
1. Cú pháp và cách hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh. 
2. Câu lệnh ghép. 
3. Viết được một số câu lệnh rẽ nhánh:  

- Tìm số lớn nhất trong 2 số a và b. 
- Kiểm tra số A có phải là số âm hay không. 
- Kiểm tra số M có chia hết cho N hay không? 
- Viết câu lệnh rẽ nhánh để tính giá trị của biểu thức với những điều kiện khác nhau. 

B. Một số bài tập: 
1. Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a, b đưa ra màn hình giá trị lớn nhất 

trong hai số đó. 
2. Nhập vào 3 số a, b, c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác 

hay không, nếu có thì in ra màn hình ‘La ba canh cua mot tam giac’. 
 3. Lập trình nhập từ bàn phím các số nguyên dương N và k (k<N) và kiểm tra xem N có chia 
hết cho k hay không. 

4. Viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0) với (a≠0). 
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THỰC HÀNH 
Câu 1: Nhập vào 3 số a, b, c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay 
không, nếu có thì in ra màn hình ‘La ba canh cua mot tam giac’.  


