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Hướng dẫn: 

 Bài tập thực hành được chia theo Module 

 Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng là 36 tiết thực hành tại lớp với 

sự hướng dẫn của giảng viên. 

 Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module. 

 Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng. 

Những sinh viên chưa hòan tất phần bài tập tại lớp có trách nhiệm tự làm 

tiếp tục ở nhà. 

 Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi. 
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MODULE 1 
 

 

1. Giải và biện luận phương trình bậc 1: ax+b=0.  

2. Giải và biện luận phương trình bậc 2: ax
2
+bx+c=0.  

3. Nhập vào tháng t (với 1<=t<=12). Cho biết t thuộc qúy mấy trong năm.  

4. Nhập vào tháng t (với 1<=t<=12). Cho biết tháng t có bao nhiêu  ngày.  Riêng  tháng  2  

thì  phải  kiểm  tra  năm  nhuận (Năm nhuận là năm chia hết cho 4 mà không chia hết  

cho 100, hoặc chia hết cho 400). 

5. Nhập vào điểm Toán, Lý, Hoá. Hãy tính TB và Cho biết sinh viên đó xếp loại gì (Xuất 

sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu) 

6. Nhập cạnh a>=0, b>=0, c>=0. Nếu a, b, c tạo thành tam giác thì hãy tính và xuất chu vi, 

diện tích hình tam giác. Ngược lại, thông báo “Không tạo thành tam giác”. 

                       HD: cv=a+b+c, p=cv/2 và dt= 

7.   Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b và một ký tự ch.  

a. Nếu:   ch là “+“ thì thực hiện phép tính a+b và in kết quảlên màn hình 

b. Nếu ch  là  “–“  thì  thực  hiện  phép  tính  a-b  và  in  kết  quả lên màn hình.   

c. Nếu ch là “*” thì thực hiện phép tính a*b và in kết quảlên màn hình.  

d. Nếu ch  là  “/”  thì  thực  hiện  phép  tính  a/b  và  in  kết  quả lên màn hình. 

8. Viết hàm tính tổng S=1+1/2+1/3…+ 1/N.  Sử dụng hàm để tính S khi người dùng nhập 

N. 

9. Nhập 2 số a và n. Tính S =a^1 + a^2 + a^3 + …+ a^n. 

10. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 + 1/1! +1/2! + 1/3! + … + 1/n! 

11. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1/1! +(1+2)/2! + (1+2+3)/3! + … + (1+2+3+…n)/n! 

12. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 + x/1! +x
2
/2! + x

3
/3! + … + x

n
/n! 

13. Viết chương trình tính tổng sau: S= 1 - x +x^2- x^3+ … (-1)x^n 

14. Viết một hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên. 

15. Viết chương trình nhập vào một số nguyên, dùng hàm trên kiểm tra xem số đó có chia hết 

cho 3 không. (Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3) 
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16. Bài toán tính tiền lãi gửi ngân hàng: Nhập tiền vốn ban đầu, số tháng gửi N và lãi suất 

hàng tháng. Tính số tiền nhận được sau mỗi tháng gửi biết rằng tiền lãi hàng tháng được 

gộp vào tiền vốn. Số tiền nhận được sau mỗi tháng sẽ hiển thị trên màn hình dạng: 

Tháng 1: 100 

Tháng 2: 102 

Ví dụ, tiền vốn là100, lãi suất tháng là 2%. Sau 1 tháng gửi sẽ có số tiền là: 

Số tiền=100 + 100*0.02 = 102 

Sau 2 tháng gửi sẽ có số tiền là: 

Số tiền=102 + 102*0.02 = 104.04 

Công thức tính tiền thu được sau mỗi tháng gửi là: 

Số tiền := Tiền vốn + Tiền vốn * Lãi suất 

Số tiền này lại trở thành tiền vốn của tháng sau, tức là: 

Tiền vốn := Số tiền; 

Qúa trình cứ lặp đi lặp lại từ tháng 1 đến tháng N. 

17. Trở lại bài toán tính tiền gửi ngân hàng có tiền lãi hàng tháng gộp vào vốn (bài tập trên). 

Câu hỏi bây giờ là: cần gửi tối thiểu là bao nhiêu tháng để có được số tiền > S cho trước. 
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MODULE 2 
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