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1. Mục tiêu đánh giá 

Các yếu tố của chương trình Pascal đơn giản. 

2. Mục đích yêu cầu của đề 

Yêu cầu học sinh: 

- Nắm được  lệnh rẽ nhánh và lặp  . 

- Lập trình giải một số bài toán về rẽ nhánh và lặp.  

3. Ma trận đề 

Nhận biết câu 1 

Thông hiểu câu 2, câu 3 

Vận dụng câu 4 

 

4. Đề bài 

Câu 1:   Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: 

    begin 

       X:=1 ; Y:=2; 

       Z:=X; X:=Y; Y:=Z 

     end . 

   Kết quả nào là đúng? 

   Sai  Đúng 

1) X = 1 , Y= 2   �   �  

2) X = 2 , Y= 1  �   �  

3) Z = 1  �   �  

4) Z = 2   �   �  

 

Câu 2:   Viết chương trình nhập 2 cạnh của một hình chữ nhật, sau đó tính diện tích, chu vi hình 

chữ nhật đó? 

Câu 3:  Ta có đoạn chương trình sau đây: 

Begin 

Writeln(‘hay nhap cac so a,b,c,d:’); readln(a,b,c,d): 

Writeln(5*(a+b)/2, c*5, a+b+c+d); 

Readln 

End. 

Giả sử dữ liệu nhập như sau: 



3   5    4   1 

Sau khi chạy chương trình ta sẽ thu được kết quả gì? 

 

Câu 4:  Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 3 từ 1 đến N, với N nhập từ bàn phím? 

 5. Đáp án và biểu điểm  

 Câu 1  (2 điểm-mỗi ý đúng 0,5 điểm)      Đáp án:   

          1) sai 

          2) đúng 

          3) đúng 

          4) sai 

Câu 2  ( 2.5 điểm)        

Program chuvi-dientich; 

var a,b,c,s: integer; 

Begin 

writeln(‘hay nhap vao 2 canh a va b’); readln(a,b); 

s:=a*b; c:=(a+b)*2; 

writeln(‘Dien tich hcn la:’,s, ‘chu vi la:’, c); 

readln; 

end. 

Câu 3  ( 2.5 điểm)       20 20 13 

Câu 4  ( 3 điểm)    

 

Program tong; 

var N,i,S: integer; 

Begin 

writeln(‘hay nhap vao mot so nguyen N’); readln(N); 

S:=0; 

For i=1 to N do 

    If i mod 3=0 then S:=S + i; 

writeln(‘Tong la:’); readln 

End. 

 


