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Lưu ý: Trong đề ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Pascal. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7 điểm) Hãy chọn một phương án đúng trong các câu sau: 

Câu 1.  Ngôn ngữ lập trình thường bao gồm: 

A. Ngôn ngữ bất kì. 

B. Ngôn ngữ bậc cao. 

C. Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ bậc cao. 

D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy. 

Câu 2. “Chương trình dịch có chức năng chuyển đổi chương trình từ … sang …”. Hãy chọn phương 

án điền đúng vào các chỗ ba chấm (…) trong các phương án sau: 

A. Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ tiếng Anh. 

B. Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ lập trình bậc cao 

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao, ngôn ngữ tiếng Anh 

D. Ngôn ngữ ngữ lập trình bậc cao, ngôn ngữ máy 

Câu 3. Phần khai báo trong chương trình  

A. bắt đầu bởi từ khóa Uses  B. bài nào cũng có    

C. bắt buộc phải có   D. có thể không có 

Câu 4. Từ khóa Const dùng để: 

A. Khai báo hằng B. Khai báo thư viện 

C. Khai báo tên chương trình D. Khai báo biến 

Câu 5. Ngôn ngữ lập trình bậc cao có khả năng nào sau đây? 

A. Là ngôn ngữ có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy 

B. Máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện 

C. Gồm các kí hiệu gần với ngôn ngữ tự nhiên 

D. Gồm các kí hiệu của mã nhị phân 

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là SAI về biên dịch và thông dịch? 

A. Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch. 

B. Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ 

chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được. 

C. Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao chỉ có thể là biên dịch, còn thông dịch chỉ 

dùng với ngôn ngữ máy. 

D. Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh. 

Câu 7. Trong quá trình thực hiện chương trình, biến có đặc điểm nào sau đây? 

A. Có giá trị không thay đổi B. Có giá trị thay đổi 

C. Dùng để thay thế biến D. Dùng để thay thế biểu thức 

Câu 8. Hãy chỉ ra tên SAI trong các tên dưới đây? 

A. _10pro B. Bai_tap_1 C. Bai tap D. ngaysinh 

Câu 9. Từ khoá VAR dùng để khai báo đối tượng nào sau đây? 

A. Biến. B. Thư viện.  C. Tên chương trình  D. Hằng. 

Câu 10. Kiểu BOOLEAN thuộc kiểu dữ liệu nào sau đây? 
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A. Số thực. B. Số nguyên. C. Kí tự. D. Logic. 

Câu 11. Biến được khai báo bằng cú pháp nào sau đây? 

A. Var : <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>; 

B. Var <danh sách biến> <kiểu dữ liệu>; 

C. Var : <danh sách biến> : kiểu dữ liệu; 

D. Var <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>; 

Câu 12. Trong Pascal, phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ? 

A. mod B. not C. / D. < > 

Câu 13. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal để nhập giá trị cho x từ bàn phím ta dùng lệnh: 

A. Readln (‘x’); B. Realn (x); C. Readln (x) D. Read (x); 

Câu 14.  Để chạy chương trình sử dụng tổ hợp phím: 

A. Shift + F9 B. Ctrl + F9 C. F9 D. Alt + F9 

Câu 15. Xét chương trình Pascal dưới đây:  

PROGRAM Chao; 

BEGIN 

Writeln ('Xin chao cac ban!'); 

Writeln(‘Pascal rat han hanh lam quen voi ban!');  

END. 

Hãy chọn phát biểu SAI? 

A. Khai báo tên chương trình là Chao 

B. Chương trình chỉ dùng một loại khai báo 

C. Chương trình không có khai báo hằng 

D. Chương trình không có khai báo phần tên chương trình 

Câu 16. Khi muốn lưu điểm trung bình môn học là chữ số có phần thập phân, cần khai báo biến kiểu 

dữ liệu nào dưới đây? 

A. Real B. Integer C. Byte D. Char 

Câu 17. Trong một chương trình, biến N có thể nhận các giá trị 10; 15 và biến M có thể nhận các 

giá trị 1.01; 4.55, khai báo nào dưới đây là ĐÚNG ? 

A. Var M, N: Byte; B. Var N: Real; M: Word; 

C. Var N: Byte; M: Real; D. Var M, N: Longint; 

Câu 18. Lệnh nào dưới đây gán giá trị cho biến x được khai báo kiểu dữ liệu byte?  

A. x := 1.5; B. x:= 25.25; C. x:= 7; D. x:= 14 / 4; 

Câu 19. Câu lệnh Write(‘TONG = ‘,10 + 20); cho kết quả ? 

A. 30  B.  TONG = 10 + 20 C. TONG = 30  D. 10 + 20 

Câu 20.  Khi chạy chương trình sau, chương trình dịch thông báo lỗi như thế nào? 

Var a: byte; 

   a:= 15; 

   writeln(‘KQ la ’, a); End. 

A. Thiếu dấu hai chấm B. Thiếu Begin 

C. Thiếu dấu chấm phẩy D. Thiếu End. 

Câu 21. Đâu là tên hàm tính giá trị căn bậc hai của một số: 

A. Const B. Abs C. Sqrt D. Sin 

Câu 22. Đâu là cấu trúc câu lệnh gán: 
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A. <tên biến> := <biểu thức>;  B. tên biến := biểu thức; 

C. <tên biến> := <biểu thức>  D. tên biến = biểu thức; 

Câu 23. Để dừng chương trình cho đến khi bấm phím enter, ta dùng lệnh: 

A. Readln (‘x’); B. Readln (x); C. Readln () D. Readln; 

Câu 24. Chọn tên dành riêng trong các tên dưới đây: 

A. To B. Abs  C. Readln D. Writeln 

Câu 25. Đâu là chú thích trong Pascal: 

A. (* Pascal *) B. “Lap trinh” C. ‘Pascal’ D. <Chu thich> 

Câu 26. Về mặt cú pháp cách viết câu lệnh thân chương trình chính nào sau đây là ĐÚNG? 

A. Begin: A:= 1; B:= 5; End ; B. Begin; A:= 1; B:= 5; End. 

C. Begin A:= 1; B:= 5; End;   D. Begin A:= 1; B:= 5; End. 

Câu 27. Biểu thức tính Q sau chuyển sang câu lệnh trong Pascal là: 𝑄 =
𝑥

2𝑦
𝑟2 

A. Q := x*sqr(r)*r/(2*y) ; 

B. Q = x*sqr(r)/(2*y) ; 

C. Q := x*sqr(r)/2/y; 

D. Q := sqr(r)*x / 2*y ; 

Câu 28. Biểu thức sqr(x - a) + sqr(y - b) = r*r được biểu diễn trong Toán là:  

A. √𝑥 − 𝑎 + √𝑦 − 𝑏 = 𝑟2 

B. |x - a| + |y - b| = r2 

C. (x2 - a2) + (y2 - b2) = r2  

D. (x - a)2 + (y - b)2 = r2 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Cho a nhận các giá trị: ‘5’; ‘1’. b nhận các giá trị: 5; 2; 7; 20; 3. c nhận các giá trị: 1.1; 

1.0; 0.9; 

Viết câu lệnh khai báo a, b, c sao cho ít tốn bộ nhớ nhất. (1 điểm) 

Câu 2. Hãy viết lại các biểu thức dạng toán học ⌈𝑎 − √𝑎2 + 𝑏2⌉ sang dạng biểu diễn tương ứng 

trong ngôn ngữ lập trình Pascal. (1 điểm) 

Câu 3. Viết chương trình tính diện tích hình vuông biết cạnh hình vuông a là số nguyên dương 

được nhập từ bàn phím. (1 điểm) 


