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Lệnh điều kiện

 Lệnh

 Một câu lệnh nhằm thực hiện một công việc nào đó

 Câu lệnh kết thúc bởi dấu “;”

 Ví dụ

 printf(“một câu lệnh\n”);

 i++;

 Khối lệnh

 Là dãy các lệnh được đặt giữa cặp ngoặc nhọn “{“ và “}”

 Khối lệnh thường được sử dụng khi muốn chúng thực hiện dưới 

một điều kiện nào đó

{

/* các lệnh */

}
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Lệnh điều kiện

 Lệnh if
 Thực hiện một trong hai khối lệnh tùy thuộc vào giá trị của 

biểu thức điều kiện

 Lệnh if có hai dạng: dạng đầy đủ if … else và dạng chỉ có 
if

 Cú pháp

if (biểu thức điều kiện) (dạng 1)

khốI lệnh 1;

else

khối lệnh 2;

Hoặc

if (biểu thức điều kiện) (dạng 2)

khối lệnh 1;
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Lệnh điều kiện

 Lệnh if

 Ý nghĩa

 Dạng 1: nếu biểu thức điều kiện có giá trị đúng (có giá trị 

khác không), khối lệnh 1 sẽ được thực hiện; nếu điều kiện là
sai (có giá trị bằng không) thì khối lệnh 2 sẽ được thực hiện

 Dạng 2: nếu biểu thức điều kiện là đúng (có giá trị khác 

không), khối lệnh 1 sẽ được thực hiện; nếu điều kiện là sai 

(có giá trị bằng không) thì thực hiện câu lệnh đứng sau khối 

lệnh 1

 Mô tả hai dạng của lệnh if bằng sơ đồ khối

 ???
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Lệnh điều kiện

 Lệnh if

 Ví dụ 1: tính giá trị nhỏ nhất của hai số

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main()



int a, b, min;

printf(“Nhập vào hai số nguyên a và b.\n”);

printf(“a = ”);

scanf(“%d”, &a);

printf(“b = ”);

scanf(“%d”, &b);

if (a < b)

min = a;

else

min = b;

printf(“min = %d\n”, min);

getch();  
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Lệnh điều kiện

 Lệnh if

 Ví dụ 2: viết lại chương trình tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số 

sử dụng dạng if không có else

 Ví dụ 3: trường hợp sử dụng khối lệnh

if (a > b)


max = a;
min = b;



else


max = b;
min = a;
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Lệnh điều kiện

 Lệnh if

 Có thể sử dụng các toán tử “&&” và “||” để xây dựng các 

biểu thức điều kiện phức tạp hơn

 Chẳng hạn

 if ((đk1 && đk2) || đk3)

 Ví dụ: viết biểu thức điều kiện kiểm tra 3 số thực là 3 cạnh 

tam giác
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Lệnh điều kiện

 Một số lưu ý khi sử dụng lệnh if

 Biểu thức điều kiện phải luôn đặt trong trong hai dấu “(“ và 

“)”

 Biểu thức điều kiện là đúng, nếu nó có giá trị khác 0 và là
sai nếu nó có giá trị bằng 0

 Biểu thức điều kiện có thể là số nguyên hoặc thực

 Nếu sau if hoặc else là một dãy các câu lệnh, thì các câu 

lệnh này phải được đặt trong cặp dấu ngoặc “{“ và “}”
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Lệnh điều kiện

 Sử dụng lệnh if lồng nhau

 Ví dụ: chương trình tính nghiệm phương trình ax+b=0
#include <stdio.h>
void main()


float a, b, x;
printf(“Nhap vao a va b:”); scanf(“%f%f”, &a, &b);
if (a == 0)

if (b == 0)
printf(“Phuong trinh co vo so nghiem\n”);

else
printf(“Phuong trinh vo nghiem\n”);



else
x = -b/a;
printf(“Phuong trinh co nghiem x = %f\n”, x);
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Lệnh điều kiện

 Sử dụng lệnh if lồng nhau

 Khi sử dụng các lệnh if lồng nhau, nên sử dụng các dấu 

đóng mớ ngoặc “” để tránh gây ra sự hiểu nhầm if nào 

tương ứng với else nào

 Ví dụ

if (a != 0)
if (a > b)

y = b/a;
else

y = -b/a;

if (a != 0)
{

if (a > b)
y = b/a;

else

y = -b/a;
}
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Lệnh điều kiện

 Sử dụng else if

 Khi muốn sử dụng một trong n quyết định, sử dụng dạng 

lệnh if như sau
if (điều kiện 1)

khối lệnh 1;

else if (điều kiện 2)

khối lệnh 2;

…

else if (biểu thức n-1)

khối lệnh n-1;

else

khối lệnh n;
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Lệnh điều kiện

 Sử dụng else if

 Ví dụ: Chương trình xếp loại kết quả học tập của một sinh 

viên
#include <stdio.h>
void main()


float diem;
printf(“Nhap diem vao”); scanf(“%f”, &diem);
if (diem < 5)

printf(“Xep loai: kem”);
else if (diem < 7)

printf(“Xep loai: trung binh”);
else if (diem < 8)

printf(“Xep loai: kha”);
else if (diem < 9)

printf(“Xep loai: gioi”);
else

printf(“Xep loai: xuat sac”);





22-Aug-17 12

Lệnh điều kiện

 Bài tập

 Viết chương trình giải một phương trình bậc 2
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Toán tử “?:”

 Có thể sử dụng toán tử “?:” thay cho lệnh if

 Cú pháp

(điều kiện) ? lệnh 1 : lệnh 2;

nếu điều kiện là đúng lệnh 1 sẽ được thực hiện, nếu

không lệnh 2 sẽ được thực hiện

 Ví dụ

(a > b) ? max = a : max = b;

 Hoặc

max = (a > b) ? a : b;
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Lệnh switch … case

 Lệnh if chỉ cho phép chọn một trong hai phương án

 Lệnh switch … case cho phép chọn một trong nhiều phương 
án khác nhau

 Cú pháp
switch (biểu thức nguyên)

{

case n1:

Các câu lệnh;

break;

case n2:

Các câu lệnh;

break;

...

case nk:

Các câu lệnh;

[default: Các câu lệnh;]

}
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Lệnh switch … case

 Ý nghĩa câu lệnh

 Nếu biểu thức nguyên có giá trị bằng nhãn ni thì máy sẽ 

nhảy đến thực hiện các lệnh của nhãn đó, nếu không thì 

máy sẽ nhảy đến thực hiện các lệnh trong thành phần tùy 

chọn default

 Máy sẽ ra khỏi toán tử switch khi nó gặp câu lệnh break, 

return hoặc nó gặp dấu “}” của câu lệnh switch

 Chú ý, khi máy nhảy tới nhãn ni, nếu kết thúc dãy lệnh 

trong nhãn này không có câu lệnh break hoặc return thì
máy sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh trong nhãn ni+1

 Thường cuối mỗi dãy lệnh của một nhãn có một lệnh 

break
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Lệnh switch … case

 Ví dụ
#include <stdio.h>
void main()
{
int n;
printf(" Nhập vào một số nguyên từ 0 đến 2: ");
scanf("%d", &n);
switch(n)
{

case 0: printf("Số không\n");
break;

case 1: printf("Số một\n");
break;

case 2: printf("Số hai\n");
break;

default: printf(“Không đúng\n”);
}
printf(“Kết thúc\n”);

}



22-Aug-17 17

Lệnh switch … case

 Ví dụ: thiếu lệnh break
#include <stdio.h>
main()
{

int n;
printf(" Nhập vào một số nguyên từ 0 đến 2: ");
scanf("%d", &n);

switch(n)
{

case 0: printf("Số không\n");
case 1: printf("Số một\n");
case 2: printf("Số hai\n");

}
printf(“Kết thúc\n”);

}
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Lệnh switch … case

 Bài tập

 Viết chương trình  nhập vào hai số thực 

a, b và một ký hiệu op, op là một trong 

các ký hiệu +, -, *, /. Hãy xuất kết quả của 

biểu thức a op b ra màn hình.


