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***** Được phép sử dụng tài liệu, đĩa mềm để tham khảo***** 

Thời gian thi: 90 phút 
Đề 01 
 
Viết chương trình minh họa hoạt động của một chiếc điện thoại để bàn, với chức năng như sau: 

 
- Chức năng của các nút lệnh trên màn hình 

o Nút 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: nhập các số điện thoại 
o Nút SP: thực hiện bắt đầu quay số hay kết thúc cuộc 

gọi (tương tự như chức năng nhấc máy và bỏ máy) 
 Nhấn nút SP lần thứ nhất bắt đầu quay số 
 Nhấn nút SP lần thứ 2, bỏ máy xuống (gác 

máy)  
 Ngoài ra nút SP còn có một số chức năng  khác 

(xem thêm kết hợp SP với các nút M1, M2..) 
o >>: bắt đầu cuộc gọi 

 Thực hiện nhấn nút SP lần thứ nhất 
 Quay số cần gọi 
 Nhấn >> để bắt đầu cuộc gọi 

o Redial: quay lại số vừa gọi  
o M1, M2, M3, M4: Lưu hay quay các số trong bộ nhớ 

 Lưu số vào bộ nhớ 
 Quay số sử dụng bộ nhớ 

o Trạng Thái: thể hiện 1 trong 3 trạng thái: đáp máy, đang 
quay số, đang gọi. 

 
- Qui trình hoạt động của một số chức năng trong điện thoại 

o Gọi số mới 
 Nhấn nút SP  Trạng thái đang quay số. 
 Quay số bằng cách nhấn các nút số : 0,1,2,3.. 
 Nhấn nút >> để bắt đầu cuộc gọi  Trạng thái đang gọi 

o Kết thúc cuộc gọi 
 Nhấn nút SP  Trạng thái đáp máy 

o Lưu số vào bộ nhớ 
 Nhấn nút SP 
 Quay số cần lưu bằng cách nhấn các nút số : 0,1,2,3.. 
 Nhấn nút M1( M2/M3/M4) để lưu số vừa quay vào bộ nhớ M1 (M2/M3/M4) 

o Gọi từ bộ nhớ 
 Nhấn nút SP 
 Nhấn nút M1( M2/M3/M4) để lấy số từ bộ nhớ M1 (M2/M3/M4) đưa lên màn hình 
 Nhấn nút >> để bắt đầu cuộc gọi 

o Gọi lại số vừa gọi 
 Nhấn nút SP 
 Nhấn nút Redial 
 Nhấn nút >> để bắt đầu cuộc gọi 

Lưu ý: 
- Trên đầu file source code của Form, phải điền đầy đủ các dòng ghi chú: Lớp, Họ tên, MSSV, Số hiệu đề thi, 

ngày thi 
- Không giải quyết cho trường hợp mất bài do quên lưu file, lưu sai thư mục hay quên ghi họ tên, MSSV 
- Tên file Form và tên file Project : là mã số sinh viên. 

Sinh viên có thêm 10 phút để đọc kỹ đề sau khi phát đề. Giáo viên coi thi không giải thích 
gì thêm. 
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