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ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 6 HK1 ( NĂM HỌC:2013-2014)
I/ LÝ THUYẾT :
1.Viết dạng tổng quát các tính chất: giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính
Chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
2.Lũy thừa bậc n của a là gì? Viết công thức tổng quát.
3.Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số? Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số.
4. Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b? Viết dạng tổng quát của phép
Chia hết.
5. Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.
6. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2; cho 3; cho 5; cho 9.
7. Thế nào là số nguyên tố? Hợp số? Cho ví dụ ?
8. Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ?Cho ví dụ?
9. ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm ƯCLN của hai hay nhiều số.
10. BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm BCNN của hai hay nhiều số.
11.Viết tập hợp Z các số nguyên?
12. Viết số đối của số nguyên a? Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? Số
nguyên âm? Số 0 hay không ? Số nguyên nào bằng số đối của nó ?
13. Giá tri tuyệt đối của số nguyên a là gì? Giá trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số
nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 hay không ?
14. Phát biểu quy tắc cộng các số nguyên cùng dấu?
15. Khi nào thì điểm A được gọi là trung điểm của đoạn thẳng MN? Nêu cách vẽ trung
điểm A của đoạn thẳng MN.
B/ BÀI TẬP:
1.a/Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB 6cm.
b/Tập hợp các số nguyên g m các số nào?Dùng kí hiệu để viết tập hợp các số nguyên.
2. Số nguyên tố là gì? Cho ví dụ.
3. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có hệ thức gì? Vẽ hình minh họa.
4. Hợp số là gì? Cho ví dụ
5. Nếu điểm C nằm giữa hai điểm M và N thì ta có hệ thức gì? Vẽ hình minh họa.
6. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a./ Ư(12), Ư(8), ƯC(12,8)
b./ A = { x  N 84, 180 x và 6 < x < 15 }
7. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a./ B(4), B(8), BC(4,8)
b./ A = { x  N x 12 , x 15 và 0 < x < 70 }
8. Thực hiện phép tính:
a./ 1997 + [145 – ( 145 - 13)]
b./ 2020 + [112 – ( 112 - 10 )]
3
2
c/ 2 . 29 - 72 : 3
d/ 407 – { [ (180- 132 ): 4 + 9] : 3 }
9. Vẽ tia Ox, trên Ox lấy điểm M và N sao cho OM 3cm, ON 6cm.
a. Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao?
b. M có phải là trung điểm của ON không?
10. Trên đoạn thẳng AC 7cm, vẽ điểm B nằm giữa A, C sao cho BC 4cm.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b/ Trên tia đối của tia BA lây điểm D sao cho BD 7cm. So sánh đoạn thẳng AB và
CD.
c/ Điểm C có là trung điểm của BD không ? vì sao?
11. Thực hiện các phép tính:
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a) 65  (120)  35  103
b)  18  2.100 :  25  2.  3 
c)  18  2.144 :  12  2.  3 
12. Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Mỗi lần xếp
hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ, không thừa ai. Hỏi khối 6 của trường
có bao nhiêu học sinh?
13. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Nếu xếp 40 người hay 45
người vào một xe đều vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng học sinh
trong khoảng từ 700 đến 800 em.
14.Ba bạn Hưng, Tùng, Dũng thường đến thư viện đọc sách. Hưng cứ 5 ngày đến thư
viện một lần , Tùng cứ 10 ngày đến thư viện một lần, Dũng cứ 8 ngày dến thư viện
một lần . Lần đầu cả ba bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao
nhiêu ngày nữa cả ba bạn lại cùng đến thư viện vào một ngày.
15. Tìm số tự nhiên x biết:
a, 124 + (118 - x) = 215
c, 75 . (3x - 23) = 74.72
b, 96 - 3(x - 5) = 57
d, [(6x - 72):2 - 84].28 = 5628
---Hết---
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