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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018 

Môn: Tin Học 8. 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

I. Lập trình đơn giản: 

1. Câu lệnh lặp For...do: 

a. Cú pháp: 

For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>; 

* Trong đó:  

- For, to, do là các từ khoá. 

- Biến đếm có kiểu nguyên. 

- Giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên. 

- Giá trị đầu < giá trị cuối. 

b. Sự hoạt động 

- B1:Biến đếm được gán bằng giá trị đầu. 

- B2:So sánh biến đếm với giá trị cuối. 

+ Nếu giá trị của biến   giá trị cuối thì thực hiện câu lệnh, giá trị của biến tự động 

tăng 1 và quay lại B2. 

+ Nếu giá trị của biến lớn hơn giá trị cuối thì không thực hiện câu lệnh và kết thúc. 

2. Câu lệnh lặp While..do: 

a. Cú pháp:  

While <điều kiện>  do <câu lệnh>; 

* Trong đó: 

- Điều kiện thường là phép so sánh. 

- Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép. 

b. Sự hoạt động: 

- B1: Kiểm tra điều kiện. 

- B2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. 

     Nếu điều kiện đúng, câu lệnh được thực hiện và quay lại B1. 

3. Dãy số và biến mảng: 

a. Cú pháp khai báo biến mảng: 

Var <Tên biến mảng> : Array [<chỉ số đầu> . . <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>; 

 Lƣu ý: 

 Chỉ số đầu và chỉ số cuối phải là hai số nguyên hoặc biểu thức nguyên. 

 Chỉ số đầu<= chỉ số cuối. 

 Kiểu dữ liệu có thể là kiểu số nguyên (Integer; Longint) hoặc kiểu số thực 

(Real)… 

b. Tham chiếu tới phần tử của mảng: 

<Tên biến mảng>[<Chỉ số>]; 

c. Nhập dữ liệu cho biến mảng: 

Readln(n); 
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For i:=1 to n do Readln(A[i]); 

d.  Xuất dữ liệu cho biến mảng: 

Readln(n); 

For i:=1 to n do Writeln(A[i]); 

e.  Gán giá trị cho phần tử của mảng 

 <Tên biến mảng>[<Chỉ số>]:= <Giá trị>; 

      VD: A[1] := 5; 

f. Xử lí dữ liệu khi sử dụng biến mảng: 

Để so sánh điểm của mỗi học sinh với 1 giá trị nào đó, ta sử dụng câu lệnh lặp sau: 

For i:=1 to 50 do  

if A[i] >= 8.0 then writeln(‘Gioi’); 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG (THỰC HÀNH TRÊN MÁY): 

I. Lập trình đơn giản: 

Bài 1: Sử dụng câu lệnh lặp For…Do: 

a/ Viết chương trình tính tổng và tích của N số tự nhiên đầu tiên, với N là số tự nhiên 

được nhập từ bàn phím.  

b/ Viết chương trình tính tổng các số chẵn, tích các số lẻ từ 1 đến N, với N là số 

nguyên dương nhập từ bàn phím. 

c/ Viết chương trinh tính tổng 
1

...
4

3

3

2

2

1




n

n
A , với n là số tự nhiên được nhập 

từ bàn phím. 

d/ Viết chương trình tính tích 
1

.....
4

3
.

3

2
.

2

1




n

n
A , với n là số tự nhiên được nhập từ bàn 

phím. 

Bài 2: Sử dụng câu lệnh lặp While…Do: 

a/ Viết chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên để tổng nhỏ nhất lớn hơn 1000.  

b/ Viết chương trình tính tích n số tự nhiên đầu tiên để tích nhỏ nhất lớn hơn 1000. 

(n! : n giai thừa) 

Bài 3: Sử dụng biến mảng: 

a/ Viết chương trình nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của 

dãy số cũng được nhập từ bàn phím. Tính tổng các số lẻ và tích các số chẵn của dãy số 

đó. 

b/ Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 

một dãy số thực. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím. 

+ In dãy số vừa nhập ra màn hình theo thứ tự ngược lại. 

+ Tính tổng các phần tử của dãy số. 

+ Tính trung bình cộng của dãy số đó. 

 LƯU Ý: Trên đây là các vấn đề trong các tình huống quen thuộc, trong bài 

kiểm tra có thể có các vấn đề trong tình huống mới ở cấp độ cao và có liên 

hệ trong thực tế. 

 


