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Đề cương ôn tập – Kỹ thuật lập trình C 
(Đề cương gồm 1 trang) 

 
Phần I: Lý thuyết 
Sinh viên cần ôn tập các nội dung lý thuyết sau: 

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C 
 Các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ C 

- Kiểu ký tự char 
- Kiểu số nguyên int 
- Kiểu số thực float 
- Kiểu số thực double 

 Cách khai báo biến, hằng trong C 
2. Các cấu trúc điều khiển cơ bản 

 Câu lệnh của C 
 Cấu trúc tuần tự 
 Lệnh if .. else 
 Lệnh switch 
 Vòng lặp while 
 Vòng lặp do .. while 
 Vòng lặp for 

3. Các hàm vào ra cơ bản 
 Hàm printf() và hàm scanf() 
 Các hàm nhập ký tự và xâu (getchar(), gets(), putch(), puts()) 
 Các hàm chuyển đổi giữa các loại dữ liệu khác nhau 
 File trong C: Nhập xuất dữ liệu với file text và file nhị phân 

4. Hàm trong C 
 Khái niệm hàm trong C 
 Truyền tham số của hàm trong C 
 Chồng hàm 
 Các tham số mặc định của hàm 

5. Mảng và con trỏ 
 Kiểu dữ liệu con trỏ 
 Mảng và con trỏ 
 Cài đặt các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp cơ bản (sử dụng hàm, con trỏ và mảng) 
 Xử lý xâu trong C 

6. Kiểu dữ liệu struct 
 Kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa 
 Khai báo và sử dụng kiểu mới với từ khóa struct, typedef 
 
Phần II: Bài tập 
Sinh viên cần thực hành các dạng bài tập sau (các bài tập đã được cho trong các bài 
thực hành và các bài tập được chữa trên lớp): 

1. Bài tập về hàm 
2. Bài tập về file 
3. Bài tập về mảng, cấu trúc kết hợp với con trỏ 


