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 Môn: TOÁN – LỚP 6  

Ôn tập lí thuyết và bài tập liên quan tới các nội dung kiến thức sau: 

A. PHẦN SỐ HỌC: 

1. Tập hợp: 

- Viết tập hợp bằng 2 cách. 

- Sử dụng ký hiệu ; ,   

- Tính số phần tử của tập hợp. 

- Tìm giao của hai tập hợp.  

2. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong N: 

- Thực hiện phép tính. 

- Tính hợp lí. 

- Tìm x. 

3. Tính chất chia hết của một tổng; số nguyên tố, hợp số: 

- Nhận biết một số tự nhiên lớn hơn 1, nhỏ hơn 100 là số nguyên tố hay hợp số. 

- Xét xem một tổng (hiệu) có chia hết cho một số không? 

4. Ước, bội, ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN: 

- Tìm ước, bội, ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN. 

- Tìm x. 

- Toán giải. 

5. Số nguyên: 

- So sánh.  

- Cộng số nguyên cùng dấu, khác dấu. 

- Tính hợp lí.  

- Tìm x. 

B. HÌNH HỌC. 

1.       Vẽ điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng.  

2.       Vẽ các đoạn thẳng trên cùng một tia, hoặc hai tia đối nhau. 

3.       Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại (có giải thích). 

4.       Tính độ dài đoạn thẳng bằng hệ thức cộng đoạn thẳng. 

5.       Xác định một điểm có là trung điểm của một đoạn thẳng không? 

*Toán nâng cao liên quan đến tính chia hết trong N. 

 



BÀI TẬP THAM KHẢO 
A/ SỐ HỌC: 

I/ Số tự nhiên: 

Bài 1:a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và  nhỏ hơn 10 bằng 2 cách  

b)Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 8 và không vượt quá 12 bằng 2 cách  

c)Viết tập hợp C các số tự nhiên  khác 0 và không vượt quá 6 bằng 2 cách  

Bài 2  Tính số phần tử của tập hợp  

a)A={11;24;25;...........;99}   b)B={10;14;16;........;194};  c) C={75;57;59;......;205}                      

Bài 3 : Cho tập hợp 
 

a) Điền dấu  vào ô trống sau 

    2         A     ;  {2}            A      ;   {1;2;x,y}          A 

b) Tập hợp có phải là một tập con của tập hợp A không? 

Bài 4: Áp dụng tính chất chia hết của một tổng xét xem mỗi tổng  (hiệu ) sau có chia hết cho 6 
không  
a) 72 + 36  ;  b) 48 - 14      c) 2.3.4.5 + 4.5.6.7 
Bài 5: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử: 
a) Ư(18);  Ư(20); ƯC(18,20) 

b) B(4); B(6); BC(4,6). 

Bài 6: Tìm giao của tập hợp A và B: 

a) A = {2; 5; 6; 7; 9;10} và     B = {1; 2; 3; 4; 5; 7; 8}; 

b) A =   {bút, thước, gôm, kéo} và B = {vở, sách, bút, thước}; 

c) A là tập hợp các số nguyên âm; B là tập hợp các số nguyên dương. 

Bài 7: Tìm số tự nhiên x biết:             

a) x  lớn nhất, biết rằng 54 x , 72 x  và 90 x . 

b) x nhỏ nhất khác 0, 15x , 20x , 24x  và 200 300x  . 

II/ SỐ NGUYÊN: 

Bài 1:  a/ So sánh:  -7 và  0;  9 và -6, -11 và  -22; -105 và 10. 
b/ Tìm số nguyên a sao cho: 
 1/ |a| = 5                2/ |a|= 10                3/ |a|= 0 
c/ Tìm số nguyên a biết: 
 1/ |a|< 5         2/ 4< |a|< 7       3/ |a| =a                   4/ -7< |a| < -1. 
d/ Tìm số đối của: 21; -11, |-5|, |3| 
e/ Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -22; 15; -7; 30; 0; 2; -11; 55; 80. 
 
Bài 2: Tính : 

1/ 2763 + 152 

2/ (-7) + (-14) 

3/ (-35) + (-9) 

4/ (-5) + (-248) 

5/ (-23) + 105 

6/ 78 + (-123) 

7/ 23 + (-13) 

8/ (-23) + 13 

9/ 26 + (-6) 

10/ -18 + (-12) 

11/ 17 + -33 

12/ (– 20)  + -88 

13/ -3 + 5 

14/ -37 + 15 

15/-37+(-15) 

16/ 80 + (-220) 

17/ (-23) + (-13) 

18/ (-26) + (-6) 

      19/ 12 + 34 

       20/ -23 + 47 

       21/ 31 + (-23) 

       22/ -9 +  (-5) 

       23/ 6 + (- 8 + 17) 

       24/ 19  + (23 – 33) 

       25/ [(-12 )+ 44]  + (-3)             

       26/ -29 + 23   

27/ 99 + [109  + (-9)] 

28/ (-75) + 50 

29/ (-75) + (-50) 

30/ |-15| + (-23) 

Bài 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):  

   



1/ 105 + (-58) +(-305) + 58 

2)  32.47 + 47.68 -100 .17 

3) (-45) + (-2018) + (-55) + 2018 

4) 563 +(-218)+137+(-82)  

5) -172 + 56 + -26 + 72    

6) (-37) + 54 + 70  + (- 163) + 246 

7) -|-5| + (-19) + 18 + |11 – 4| - 57           

Bài 4: Tìm số nguyên x, biết: 

1/ x – 12 = - 28 

2/14x + 54 = 82 

3/ x + 7 =  20  

4/ 95 – 5(x+2) = 45 

5/ 5(x + 12) + 22 = 92 

6/ 5 ( x – 3 )  =  15                                   

7/ 2x  -  138  =  23 . 32               

8/  5x + 1  =  125                

9/ x  - 7 = - 6 

10/  54 2 x  

11/  | x + 2| = 0 

12/ 10  +  2x  =  45  :  4 

13/ 231 – (x – 6) = 1339 : 13

Bài 5: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: 

a) -4 < x < 3   b) -5 < x < 5 

c) -1 ≤ x ≤ 4   ) 4d x     

III/ Toán giải: 

Bài 1: Người ta chia 374 quyển vở, 68 cái thước  và 918 nhãn vở thành một số phần thưởng 
như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng ? Khi đó mỗi phần 
thưởng có bao nhiêu  vở, thước và nhãn vở ? 
Bài 2: Nhà trường tổ chức cho khoảng  700 đến 800 học sinh đi tham quan. Tính số học sinh 
đi tham quan biết rằng nếu xếp lên mỗi xe 40 hay 45 học sinh đều vừa đủ? 
Bài 3: Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 10, hàng 12 hay hàng 15 đều dư 5 người. Hỏi đơn vị 
bộ đội đó có bao nhiêu người biết rằng số người trong khoảng từ 300 đến 400 người? 

Bài 4: Một vườn hình chữ nhât có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây 
xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn một cây và khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là bằng 
nhau.  Tính khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp (khoảng cách giữa 2 cây là số tự nhiên 
với đơn vị là m). Khi đó tổng số cây là bao nhiêu? 
Bài 5: Một đội văn nghệ gồm 141 nam và 96 nữ về một quận biểu diễn. Muốn phục vụ được 
nhiều phường hơn, đội dự định chia thành tổ và phân đều nam và nữ vào các tổ. Hỏi có bao 
nhiêu cách chia tổ, mỗi tổ có ít nhất bao nhiêu người?  
Bài 6: Một trường học có số học sinh xếp hàng 13, 17 lần lượt dư 4 em và 9 em. Xếp hàng 5 
thì vừa hết. Tìm số học sinh của trường biết rằng số học sinh vào khoảng từ 2500 đến 3000 
học sinh. 

B / HÌNH HỌC 
Bài 1: Vẽ đường thẳng d, lấy điểm M thuộc đường thẳng d và điểm N không thuộc đường 

thẳng d. 

Bài 2: Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ tia BA, đoạn thẳng BC, đường thẳng CA, tia 

Ax cắt đoạn thẳng BC tại I nằm giữa hai điểm B, C. 

Bài 3: Lấy bốn điểm M, N, T, Z trong đó có ba điểm M, N, T cùng nằm trên đường thẳng d và 

điểm Z nằm ngoài đường thẳng d. Kẻ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Viết tên các đường 

thẳng. 

Bài 4: Vẽ hình theo diễn đạt bằng lời sau:  

     a) A là giao điểm của hai đường thẳng p và q. 

     b) Đường thẳng MN cắt đường thẳng PQ tại điểm Q. 



 Bài 5: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm 

B thuộc tia Oy. 

   a/ Viết tên một cặp tia đối nhau gốc O. 

   b/ Viết tên một cặp tia trùng nhau gốc O.  

   c/ Viết tên một cặp tia không đối nhau không trùng nhau. 

Bài 6: Cho đoạn thẳng AC = 7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm. Tính độ dài 

đoạn thẳng AB. 

Bài 7: Cho tia Ox , trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6 cm , OB = 3 cm  

    a/ Trong ba điểm O , A , B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 

    b/ So sánh OA và AB ? 

    c/ Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng OA. 

Bài 8 : Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm.  

    a/ Vẽ I là trung điểm của AB. 

    b/ Tính IB. 

Bài 9: Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN, biết KM = 5cm. Tính MN. 

Bài 10: Cho đoạn thẳng AB dài 5cm.Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho BC = 3cm. 

     a/ Tính AB. 

     b/ Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao BD = 5cm.So sánh AB và CD. 

Bài 11: Cho tia Ox.Trên tia Ox lấy hai điểm M,N sao cho OM=10 cm,ON= 5 cm. 

    a/ Trong ba điểm O, M ,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 

    b/ So sánh ON và NM. 

    c/ Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng OM không?Vì sao? 

    d/ H là trung điểm của đoạn thẳng MN.Tính HM? 

Bài 12: Trên đường thẳng xy lấy điểm A. Trên tia Ax lấy điểm B, C sao cho AB = 5 cm, AC = 

2 cm, trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD = 3 cm. 

    a/ Tính BC ? 

    b/ Tính DB?      

    c/ Lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng DB. Tính MD? 

 

 

 

 

 

 


