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Bài 8
Câu lệnh rẽ nhánh trong Python



Cấu trúc rẽ nhánh
Các câu lệnh rẽ nhánh

NỘI DUNG



Định hẹn với Trang: “Tết này, nếu hết dịch, chúng mình 

đi Đà Lạt du lịch”.

Câu nói của Định cho biết việc làm cụ thể nào? Và

điều kiện đó là gì ?

Câu nói của Định có đề cập đến việc gì sẽ xảy ra khi

điều kiện đó không được thỏa mãn không ?

Ta nói cách diễn đạt như vậy thuộc dạng thiếu: 

Nếu…thì…

Tình huống 1

Nhận xét:

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH



Tình huống 2

Một lần khác, Lê hẹn với Quyền: “Ngày mai,nếu

trời nắng thì Lê sẽ đến nhà Quyền, nếu không thì sẽ 

nhắn tin cho Quyền”.

Câu nói của Lê khẳng định hai việc cụ thể gì?

Có khi nào cả hai việc cùng được thực hiện không?

Vậy mỗi việc sẽ được thực hiện khi nào?

Nhận xét

Ta nói cách diễn đạt như vậy thuộc dạng đủ:       

Nếu…thì…, nếu không thì…

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH



Cấu trúc rẽ nhánh là cấu trúc dùng để mô tả các mệnh

đề được chọn thực hiện hay không thực hiện một công

việc phù hợp với điều kiện đang xảy ra

Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0, (a0) 

Nhập a, b, c

D= b2-4ac

D≥ 0

Thông báo vô

nghiệm, rồi kết thúc

Tính và đưa ra nghiệm

thực, rồi kết thúc

ĐS

Sơ đồ thể hiện cấu trúc rẽ nhánh

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH



CẤU TRÚC RẼ NHÁNH DẠNG THIẾU
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CẤU TRÚC RẼ NHÁNH DẠNG ĐỦ
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Các câu lệnh rẽ nhánh

Câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu if

Cú pháp:

if <Điều kiện>:
Câu lệnh

Ý nghĩa: Nếu <Điều kiện> đúng thì thực hiện <câu lệnh>

Ví dụ:

a=10
if a<100:

print(a)
#kết quả: 10



Các câu lệnh rẽ nhánh

Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ if-else

Cú pháp của câu lệnh if-else:

if <Điều kiện>:
Câu lệnh 1

else:
Câu lệnh 2

Ý nghĩa: Nếu <Điều kiện> đúng thì thực hiện <câu lệnh

1>, nếu <Điều kiện> sai thì thực hiện <câu lệnh 2>



Các câu lệnh rẽ nhánh

Câu lệnh if-else

Ví dụ:
Viết 1 chương trình kiểm tra xem giá trị của
biến a bằng 100 thì in ra là đúng và nếu
không bằng thì in ra là sai.

a = 100
if (a == 100):

print('Dung')
else:

print('Sai')
# Ket qua: Dung



Các câu lệnh rẽ nhánh

Câu lệnh rẽ nhánh lồng nhau if-elif-else

Cú pháp:

if <điều kiện>:
# Các câu lệnh

elif <điều kiện 2>:
# Các câu lệnh

elif <điều kiện 3>:
# Các câu lệnh

else:
# Các câu lệnh

Trong đó: thì sau các mệnh đề if và elif sẽ tồn tại các <điều
kiện> tương ứng, và nếu như các <điều kiện> đó đúng thì <câu
lệnh> ở trong mệnh đề đó sẽ được thực hiện.



Bài tập

1. Viết chương trình giải phương trình 
ax+b=0

2. Viết chương trình giải phương trình 
ax2+bx+c=0(a≠0)
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Cảm ơn!!


