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Lệnh vòng lặp

 Thực hiện một công việc nào đó được lặp đi lặp lại 

nhiều lần

 Ví dụ

 In ra màn hình các số từ 1 đến 10, mỗi số trên một dòng

 Giải pháp đơn giản

 printf(“1\n”);

 printf(“2\n”);

 …

 printf(“10\n”);

 Giải pháp tổng quát

 Dùng vòng lặp
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Lệnh vòng lặp

 Các lệnh vòng lặp

 Lệnh for

 Lệnh while

 Lệnh do ... while
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Lệnh vòng lặp

 Lệnh lặp for

 Cú pháp

for ([biểu thức 1]; [biểu thức 2]; [biểu thức 3])

khối lệnh;

 Các thành phần trong ngoặc “[” và “]” là tùy chọn, không bắt buộc

 Các dấu “;” và cặp ngoặc “(” và “)” là bắt buộc phải có

 Ý nghĩa câu lệnh: lệnh for hoạt động theo các bước

1. Tính biểu thức 1.

2. Tính biểu thức 2. Nếu biểu thức 2 có giá trị 0 (sai), máy sẽ ra khỏi 
for và chuyển tới câu lệnh sau thân for. Nếu biểu thức 2 có giá trị 
khác 0 (đúng), máy thực hiện các câu lệnh trong thân for, sau đó 
chuyển tới bước 3.

3. Tính biểu thức 3, sau đó quay trở lại bước 2 để bắt đầu các bước 
lặp mới.
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Lệnh vòng lặp

 Ví dụ

 Có thể viết cách khác đoạn chương trình trên không ?

 Cách biểu diễn bằng sơ đồ khối lệnh for như thế nào ?

#include <stdio.h>
main()
{

int i;
for (i=1; i <=10; i++) printf("%d\n", i);
getch();

} 
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Lệnh vòng lặp

 Ví dụ: tính tổng n số tự nhiên đầu tiên
#include <stdio.h>
void main()
{

int n, s, i;
/*nhập n*/
printf(“n = ”);
scanf(“%d”, &n);
s = 0;
for (i = 1; i <= n; i++)

s = s + i;
printf(“Tổng của %d số tự nhiên đầu tiên là: %d\n”, n, s);

}
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Lệnh vòng lặp

 Nhận xét

 Biểu thức 1 chỉ được tính một lần

 Biểu thức 2, biểu thức 3 và khối lệnh trong thân lệnh for

được lặp đi lặp lại nhiều lần

 Khi biểu thức 2 vắng mặt thì nó được xem là đúng

 Để thoát khỏi lệnh for trong trường hợp này phải dùng lệnh 

break hoặc return

 Có thể sử dụng các lệnh for lồng nhau

 Câu lệnh sau làm gì ?

 for(;;){}
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Lệnh vòng lặp

 Lệnh lặp while

 Cú pháp

while (biểu thức)

khối lệnh;

 Ý nghĩa

 Trong khi biểu thức có giá trị đúng, tức khác 0, thì còn phải

thực hiện khối lệnh. Việc lặp dừng lại khi biểu thức có giá trị 

sai (bằng 0).

 Lệnh while kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện khối lệnh

 Hãy vẽ sơ đồ khối biểu diễn lệnh while
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Lệnh vòng lặp

 Ví dụ

 Viết lại chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên sử 

dụng lệnh while

#include <stdio.h>
void main()
{

int n, s, i;
printf(“n = ”); scanf(“%d”, &n);
s = 0;
i = 1;
while (i <= n) {

s = s + i;
i++;

}
printf(“Tổng của %d số tự nhiên đầu tiên là: %d\n”, n, s);

}
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Lệnh vòng lặp

 Nhận xét
 Biểu thức điều kiện luôn dược đặt trong cặp dấu “(” và “)”

 Biểu thức điều kiện sẽ được tính toán đầu tiên nên phải 
có giá trị xác định

 Câu lệnh sau làm gì ?
 while(0) printf(“nothing\n”);

 Hãy chuyển lệnh for dạng tổng quát thành lệnh 
while
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Lệnh vòng lặp

 Lệnh lặp do … while

 Cú pháp

do

khối lệnh;

while (biểu thức);

 Ý nghĩa

 Thực hiện khối lệnh trong khi biểu thức có giá trị đúng, tức là 

khác 0

 Thực hiện khối lệnh trước khi kiểm tra biểu thức điều kiện

 Khối lệnh được thực hiện ít nhất 1 lần

 Hãy vẽ sơ đồ khối biểu diễn lệnh do … while
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Lệnh vòng lặp

 Ví dụ

 Viết chương trình nhập vào một số lớn hơn 10

#include <stdio.h>
void main()
{

int n;
do
{ printf(" Hãy cho một số > 10 :");

scanf("%d", &n);
printf(" Bạn đã đọc một số  %d\n", n);

}while  (n <= 10);

printf(" Đúng số lớn hơn 10 rồi.");

}
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Lệnh vòng lặp

 Ví dụ (tiếp)

 Nếu dùng lệnh while

#include <stdio.h>
void main()
{

int n;

printf(" Hãy cho một số > 10 :");

scanf("%d", &n);
printf(" Bạn đã đọc một số  %d\n", n);

while  (n <= 10)
{ printf(" Hãy cho một số > 10 :");

scanf("%d", &n);
printf(" Bạn đã đọc một số  %d\n", n);

}
printf(" Đúng số lớn hơn 10 rồi.");

}
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Lệnh vòng lặp

 Hãy chuyển lệnh do … while thành lệnh while

tương ứng

 Hãy viết lại chương trình tính tổng n số tự nhiên 

đầu tiên dùng do … while

 Viết câu lệnh nhập vào các kí tự và dừng lại khi kí
tự nhập vào là ‘@’



22-Aug-17 15

Lệnh break

 Lệnh break thường được sử dụng kết hợp lệnh lặp

 Lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp

 Nếu có nhiều lệnh lặp lồng nhau thì lệnh break chỉ 

thoat vòng lặp trực tiếp chứa nó

 Lệnh break cũng dùng để thoát khỏi lệnh 

switch … case
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Lệnh break

 Ví dụ

 Kết quả ?

 Hãy vẽ sơ đồ khối mô tả chương trình trên

#include <stdio.h>
void main()
{
int i;
for (i=1; i <=5; i++)
{

printf("Bắt đầu vòng %d\n", i);
printf("Chào bạn\n");
if (i==3) break;
printf("Kết thúc vòng %d\n", i);

}
printf("Hết vòng lặp.");

}
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Lệnh continue

 Lệnh continue dùng để quay trở lại từ đầu để thực 

hiện lần lặp mới mà không cần thực hiện phần còn 

lại

 Ví dụ
#include <stdio.h>
void main()
{ int i;

for (i=1; i <= 5; i++)

{
printf(" Bắt đầu %d\n", i);
if (i<4) continue;
printf(" Chào bạn\n");

} 

} 
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Lệnh continue

 Đoạn chương trình sau làm gì ?

for (i = 1; i <= 4; i++)

for (j = 1; j <= 10; j++)
{

printf(“%d”, j);
if (j != 10) continue;
printf(“\n”);

}
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Tóm lại

 Lệnh điều kiện
 Lệnh if

 Toán tử “?:”

 Lệnh switch … case

 Lệnh lặp
 Lệnh for

 Lệnh while

 Lệnh do … while

 Các lệnh liên quan
 Lệnh break

 Lệnh continue


