
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH 
(Programming Methodology) 

 
 
1. Mã môn học: 1401011002 

2. Số đơn vị học trình:  

3. Trình độ thuộc khối kiến thức: Kiến thức cơ sở ngành  

4. Phân bố thời gian:  

5. Điều kiện tiên quyết:  

6. Mô tả vắn tắt môn học:  
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình, các kiểu dữ liệu cơ sở, kiểu dữ liệu cấu trúc, 
các cấu trúc lệnh, một số thuật toán cơ bản. Môn học này giúp sinh viên giải quyết các vấn đề một cách tự 
nhiên theo bản chất của chúng . 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:  
    Dự lớp  
    Bài tập: 1 bài tập lớn  
    Dụng cụ học tập: máy tính và ngôn ngữ lập trình C++  

8. Tài liệu học tập:  
[1]    Program Development and Design Using C++, G. J. Bronson, 2nd Edition, Brooks/COLE Thomson 
Learning, 2000.  
[2] Bài giảng Kỹ Thuật Lập Trình - Cô Hiền thầy Thọ  

9. Tài liệu tham khảo:  
[1]    C++ How to Program, H. M Deitel and P. J. Deitel, 3rd Edition, Prentice-Hall, 2001  
[2]    Lập trình C++ GS Phạm Văn Ất NXB KH-KT  

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  
    Dự lớp: Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên.  
    Thảo luận  
    Bản thu hoạch  
    Thuyết trình  
    Báo cáo  
    Kiểm tra thường xuyên  
    Thi giữa môn học  
    Thi kết thúc môn học  

11. Thang điểm: Theo học chế niên chế  

12. Mục tiêu:  
Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình .  

13. Nội dung chi tiết môn học :  

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

1 NHẬP MÔN VỀ MÁY TÍNH VÀ LẬP TRÌNH 6 3

2 CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 9 15

3 CHƯƠNG TRÌNH CON 6 9

4 MẢNG VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG 6 12
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CHƯƠNG   1:  NHẬP MÔN VỀ MÁY TÍNH VÀ LẬP TRÌNH 

1. Các hệ thống số và Qui tắc chuyển đổi giữa các hệ thống: nhị phân, thập lục phân, bát phân.  
2. Khái niệm chương trình và thuật tóan. Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C/C++. Lưu đồ thuật tóan.  
3. Biến, hằng, kiểu dữ liệu và khai báo  
4. Các hàm nhập, xuất.  
5. Các toán tử (toán tử quan hệ, logic….). 

CHƯƠNG   2:  CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 
1. Câu lệnh if, switch, break, continue, go to... và nguyên tắc hoat động  
2. Các bước để viết chương trình có cấu trúc rẽ nhánh.  
3. Các ví dụ minh họa của một chương trình có cấu trúc rẽ nhánh.  
4. If lồng nhau  
1. Cấu trúc for( ) và qui trình thi hành.  
2. Cấu trúc while( ) và qui trình thi hành.  
3. Cấu trúc do..while( ) và qui trình thi hành.  
4. Các bước để viết một chương trình có cấu trúc lặp.  
5. Các ví dụ minh họa của một chương trình có cấu trúc lặp. 

CHƯƠNG   3:  CHƯƠNG TRÌNH CON 
1. Cấu trúc một chương trình con và lý do sử dụng chương trình con  
2. Truyền tham số cho chương trình con: tham số hình thức, tham số hình thức trị, tham số hình thức biến.  
3. Biến cục bộ, biến toàn cục.  
4. Chương trình đệ quy và qui trình hoạt động của chương trình đệ qui.  
5. Một số bài toán đệ qui thông thường. 

CHƯƠNG   4:  MẢNG VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG 
1. Mảng một chiều.  
   +Nhập xuất mảng một chiều. Sử dụng chương trình con với mảng một chiều  
   +Một số thuật toán cơ bản trên mảng một chiều (tổng, tích các phần tử của mảng, tìm kiếm phần tử trên 
mảng theo một điều kiện cho trước, đếm số lượng các phần tử trên mảng thỏa điều kiện cho trước, sắp xếp các 
phần tử trên mảng, tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trên mảng….).  
2. Mảng hai chiều.  
   +Nhập xuất mảng hai chiều.  
   +Duyệt mảng hai chiều theo dòng, cột.  
   +Duyệt màng hai chiều trên đường chéo chính, đường chéo phụ. 

CHƯƠNG   5:  CON TRỎ 
1. Khái niệm và khai báo biến con trỏ, toán tử lấy địa chỉ (&), toán tử tham chiếu (*)  
2. Các hàm cấp phát và giải phóng bộ nhớ  
3. Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng, chuỗi.  
4. Các phép tính trên biến con trỏ 

CHƯƠNG   6:  KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI 
1. Khái niệm và cấu trúc chuỗi.  
2. Các hàm nhập xuất chuỗi.  
3. Một cơ số hàm cơ bản về chuỗi và ký tự trong string.h 

CHƯƠNG   7:  KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC 
1. Khái niệm kiểu cấu trúc.  
2. Khai báo cấu trúc (định nghĩa một kiểu dữ liệu mới)  
3. Các thao tác cơ bản trên kiểu cấu trúc  
4. Mảng cấu trúc và các thao tác cơ bản 

CHƯƠNG   8:  FIle 
Tạo text file  
Truy xuất text file 

5 CON TRỎ 6 6

6 KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI 6 6

7 KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC 3 3

8 FIle 3 6

Tổng cộng: 45 60
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