
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 
TỔ TOÁN – TIN. 

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ ÔN TẬP 
MÔN : TOÁN 7 

 
I/ SỐ HỌC: 
1/ LÍ THUYẾT: 

- Thu thập số liệu thống kê, tần số 
- Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu. 

2/ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: 
Bài 1: Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:  
 
 
 
 
 
 

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị? 
b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó? 
c) Lập bảng “tần số” và  nhận xét ? 

 
Bài 2: Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi 
lại ở bảng sau : 

138 141 145 145 139 
141 138 141 139 141 
140 150 140 141 140 
143 145 139 140 143 

        
    a) Dấu hiệu ở đây là gì?  
    b) Lập bảng tần số?  
    c) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn? 
    d) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?  

         e) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?    
            f) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? 
                g) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? 
 
Bài 3: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn anh văn của học sinh của lớp 7B được cô 
giáo ghi lại trong bảng dưới đây ? 

Giá trị (x) 2 3 4 5 6 9 10  
Tần số (n) 3 6 9 5 7 1 1 N = 32 

             a) Dấu hiệu ở đây là gì ?  
             b) Rút ra nhận xét về dấu hiệu? 
 
Bài 4: Số bàn thắng trong mỗi trận đấu ở vòng đấu bảng vòng chung kết World Cup 2002 
được ghi trong bảng  

1 2 3 8 2 4 1 4 1 3 2 2 
4 2 2 5 2 2 1 2 3 4 1 1 
3 4 3 2 1 2 2 4 0 6 2 3 
2 0 5 4 7 3 2 1 2 5 1 4 

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu trận đấu ở vòng đầu bảng. 
b/ Lập bảng “tần số” và rút ra một vài nhận xét về vòng đấu bảng 

6 5 4 7 7 6 8 5 8 2 8
 2 4 6 8 
10 6 2 8 7 7 7 4 10 8 7
 3 5 5 5 
9 8 9 7 9 9 5 5 8 8 5



 
Bài 5: Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng 
dưới đây. 

32 30 22 30 30 22 31 35 
35 19 28 22 30 39 32 30 
30 30 31 28 35 30 22 28 
 a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? 
 b/ Lập bảng tần số. 

 
Bài 6: Một bạn gieo (thảy) một con xúc xắc 60 lần (con xúc xắc là một khối lập phương, số 
chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6). Kết quả được ghi lại là: 

 
a) Dấu hiệu ở đây là gì? 
b) Lập bảng tần số. 

 
Bài 7: Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương số chấm 
trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiện ở hai con 
xúc xắc . 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 
b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu; 
c) Khi nào thì đạt được các giá trị là 2; 12 ? 

 
II/ HÌNH HỌC: 
1/ LÍ THUYẾT: 

- Định lí tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác. 
- Định nghĩa hai tam giác bằng nhau. 
- Ba trường hợp bằng nhau của tam giác.  
- Nêu định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. 
- Phát biểu các tính chất về góc của tam giác cân? Các cách chứng minh tam giác cân. 
- Phát biểu hệ quả của tam giác đều? Các cách chứng minh tam giác đều. 

2/ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: 

Bài 1: Cho tam giác ABC biết  040A  ,  028C  . Tính số đo góc B ? 

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A,  032B  . Tính số đo góc C ? 

Bài 3: Cho tam giác DEF,  052D  ,  048E  . Tính số đo góc ngoài tại đỉnh F của  
  DEF ?  

Bài 4: Cho tam giác MNP cân tại   M  và    075M  .  Tính số đo hai góc N và P ? 

Bài 5: Cho tam giác AMN cân tại A biết    055M  . Tính số đo góc A và  góc N ?  
 
Bài 6: Cho tam giác AOB cân tại O . Kẻ tia phân giác của góc AOB cắt AB tại H. 

a) Chứng minh AOH = BOH 
b) Chứng minh HA = HB 

 
Bài 7: Cho tam giác ABC cân tại A , M là trung điểm của BC 

a) Chứng minh ABM = ACM  



b) Chứng minh   BAM CAM  

c) Từ M hạ MH vuông góc AB ( H thuộc AB ) và MK vuông góc AC ( K thuộc AC ). Chứng 
minh AK = AH 
 
Bài 8: Cho ABC cân AB = AC ; kẻ AH   BC (HBC) 

a) Chứng minh  HB = HC và  BAH CAH  
b) Kẻ HD   AB (DAB); HE   AC (EAC). Chứng minh HDE cân. 
 
Bài 9: Cho tam gíac ABC cân tại  A. Kẻ  AI BC , I BC. 
a) Chứng minh I là trung điểm của  BC. 
b) Lấy điểm  E thuộc AB  và điểm F thuộc AC sao cho AE = AF. Chứng minh rằng: IEF là 
tam giác cân. 

             
            Bài 10: Cho góc nhọn xOy và N là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ NA vuông 

góc với Ox  (AOx), NB vuông góc với Oy (B  Oy) 
     a) Chứng minh OAN = OBN 
     b) Chứng minh:   NA = NB. 
     c) Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao? 
     d) Đường thẳng BN cắt Ox tại D, đường thẳng AN cắt Oy tại E. Chứng minh: ND = NE. 

             

            Bài 11: Cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB.  

a) Chứng minh BDC CEB  

b) Gọi I là giao điểm của BD và CE.  So sánh góc IBE và góc ICD 

Bài 12: ChoABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH   BC ( H   BC ).                                                           

a/ Chứng minh   ABE =   HBE                         
b/Gọi K là giao điểm của AH và BE. Chứng minh BE là đường trung trực của AH. 
 






