
 

thaytoan.edu.vn | down tài liệu – học Toán online miễn phí HỌC TOÁN 6 THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM 
 

 

CHƯƠNG I – ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN 

BÀI 3 – GHI SỐ TỰ NHIÊN 
 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Để ghi số tự nhiên, ta dùng mười chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

Lưu ý: Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số 

kể từ phải sang trái cho dễ đọc. 

2. Cấu tạo số tự  nhiên 

- Số tự nhiên có hai chữ số ab  (a ≠ 0):  .10ab a b   . 

- Số tự nhiên có ba chữ số abc  (a ≠ 0):  abc  = a.100 + b.10 + c. 

- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó. Như vậy, mỗi 

chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau. 

3. Các số La Mã 

Chữ số La Mã I V X 

Giá trị tương ứng trong 

hệ thập phân 
1 5 10 

- Dùng các nhóm chữ số IV (số 4) và IX (số 9) và các chữ số I, V, X làm các thành phần, người ta viết 

các số La Mã từ 1 đến 10 như sau: 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Nếu thêm biên trái mỗi số trên: 

 + Một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20. 

 + Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30. 

II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM 

Dạng 1: Phân biệt số và chữ số, số chục và chữ số hàng chục, số trăm và chữ số hàng trăm... 
 

Phương pháp giải: Ta xác định số chục, số trăm, .... của một số cho trước theo quy tắc sau: 

- Số chục của một số cho trước là số bỏ đi chữ số hàng đơn vị của số đó. 

- Số trăm của một số cho trước là số bỏ đi chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó. 

1A. Điền vào bảng sau: 

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 

259     

1137     

27095     

1B. Điền vào bảng sau: 



 

thaytoan.edu.vn | down tài liệu – học Toán online miễn phí HỌC TOÁN 6 THEO CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM 
 

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 

378     

3417     

43682     

 

2A.  a) Viêt số tự nhiên có số chục là 25, chữ số hàng đơn vị là 9. 

 b) Viết số tự nhiên có số trăm là 11 và hai chữ số tận cùng là 37. 

 c) Viết số tự nhiên có số trăm là 436 và hai chữ số tận cùng là 82. 

2B.  a) Viết số tự nhiên có số chục là 37, chữ số hàng đơn vị là 8. 

 b) Viết số tự nhiên có số trăm là 34 và hai chữ số tận cùng là 17. 

 c) Viết số tự nhiên có số trăm là 270 và hai chữ số tận cùng là 95. 

3A.  a) Viết tập hợp các chữ số của số 13765. 

 b) Viết tập hợp các chữ số của số 3055. 

 c) Viết tập hợp các chữ số của số 5055. 

3B.  a) Viết tập hợp các chữ số của 47251. 

 b) Viết tập hợp các chữ số của 3554. 

 c) Viết tập hợp các chữ số của 4222. 

Dạng 2: Viết số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước 

Phương pháp giải:  

B1. Xét xem số đó co bao nhiêu chữ số để đưa tập giá trị. 

B2. Cưn cứ điều kiện đề bài để xét xem nên viết chữ số hàng nào trước, hàng nào sau và chỉnh dần số 

cho đến khi tìm được kết quả như yêu cầu. 

Chú ý:  

- Chữ số 0 không thể đứng ở hàng cao nhất của số có n chữ số phải viết. 

- Với bài toán viết số tự nhiên từ các chữ số cho trước thỏa mãn điều kiện nào đó, ta thường bỏ 

qua B1. 

4A.  a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số. 

 b) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau. 

 c) Viết số tự nhiên chắn lớn nhất có ba chữ số. 

 d) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 

4B.  a) Viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. 

 b) Viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau. 
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 c) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số. 

 d) Viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 

5A.  a) Dùng ba chữ số 2; 3; 5 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

 b) Dùng ba chữ số 1; 4; 0 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

5B. a) Dùng ba chữ số 4; 1; 7 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

 b) Dùng ba chữ số 5; 0; 7 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

6A.  Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: 

a) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3; 

b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 11. 

6B. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: 

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 2; 

b) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 10. 

7A.  Từ các chữ số 0; 1; 2; 5; 8 hãy viết số lớn nhất có năm chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số mà 

mỗi chữ số chỉ được viết một lần. 

7B.  Từ các chữ số 0; 3; 5; 6; 7 hãy viết số nhỏ nhất có năm chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số mà 

mỗi chữ số chỉ được biết một lần. 

8A.  Cho số 3527. 

a) Hãy viết thêm một chữ số 6 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được. 

b) Hãy viết thêm một chữ số 3 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được. 

8B.  Cho số 4872. 

a) Hãy viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được. 

b) Hãy viết thêm một chữ số 1 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được. 

Dạng 3: Nhận xét sự thay đổi của một số tự nhiên 

Phương pháp giải 

B1: Viết dạng tổng quát của số đó; 

B2: Tách số mới theo số cũ rồi nhận xét sự thay đổi. 

9A.  Một số tự nhiên có ba chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm: 

a) Chữ số 4 bào đằng trước số đó; 

b) Chữ số 4 vào đằng sau số đó. 

9B.  Một số tự nhiên có hai chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm: 

a) Chữ số 7 vào đằng trước số đó; 

b) Chữ số 7 vào đằng sau số đó. 
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Dạng 4: Đếm số 

Phương pháp giải: Để đếm số các số tự nhiên từ số a đến số b, hai số kế tiếp cách nhau d đơn vị, ta dùng công 

thức sau:  

(b – a) : d + 1. 

10A.  a) Cho dãy số: 0; 5; 10; ...; 95; 100. Hãy tìm số các số tự nhiên của dãy số đó. 

c) Tính số các số tự nhiên lẻ có hai chữ số, số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số. 

10B.  a) Cho dãy số: 0; 4; 8; ...; 96; 100. Hãy tìm số các số tự nhiên của dãy số đó. 

c) Tính số các số tự nhiên chẵn có hai chữ số,  số các số tự nhiên chẵn có ba chữ số. 

Dạng 5: Đọc và viết các số bằn chữ số La Mã 

11A.  a) Đọc các số La Mã sau: VI, XVII, XXIX. 

 b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 13; 24. 

11B.  a) Đọc các số La Mã sau: VII, XXII, XXVI. 

 b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 7; 23. 

 

III – BÀI TẬP VỀ NHÀ 

12. Điền vào bảng sau: 

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 

137     

4623     

15072     

 

13.  a) Viết số tự nhiên có số chục là 18, chữ số hàng đơn vị là 3. 

 b) Viết số tự nhiên có số trăm là 10 và hai chữ số tận cùng là 24. 

 c) Viết số tự nhiên có số trăm là 125 và hai chữ số tận cùng là 35. 

14. a) Viết tập hợp các chữ số của số 13459. 

 b) Viết tập hợp các chữ số của số 2343. 

 c) Viết tập hợp các chữ số của số 37373. 

15.  a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số. 

 b) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. 
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 c) Viết số tự nhiên lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau. 

 d) Viết số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. 

16.  a) Dùng ba chữ số 1; 4; 6 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

 b) Dùng ba chữ số 1; 0; 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. 

17. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: 

 a) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5; 

 b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 9. 

18. Từ các chữ số 0; 1; 4; 3 hãy viết số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số mà mỗi 

chữ số chỉ được viết một lần. 

19. Cho số 1027. 

 a) Hãy viết thêm môt chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được. 

 b) Hãy viết thêm một chữ số 2 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể được. 

20. Một số tự nhiên có bốn chữ số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm: 

 a) Chữ số 2 vao đằng trước số đó; 

 b) Chữ số 8 vào đằng sau số đó. 

21. a) Cho dạy số: 2; 5; 8; 11;...; 92. Hãy tìm số các số tự nhiên của dãy số đó. 

 b) Tính số các số tự nhiên tròn chục có ba chữ số nhỏ hơn 450. 

22.  a) Đọc các số La Mã sau: XXI, XVIII, XXIV. 

 b) Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 17; 29. 


