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BÀI 1 + 2.  TẬP HỢP, PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tập hợp 

- Tập hợp là một khái niệm cơ bản. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ. 

- Tên tập hợp được đặt bằng chữ cái in hoa.  

Ví dụ:  A là tập hợp số ngón tay trên một bàn tay.  

 A = {ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út} 

 - Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu ";" (nếu có 

phần tử là số) hoặc dấu ",". Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý. 

+  ngón út  A đọc là ngón út thuộc A hoặc ngón út là phần tử của A; 

+ 5  A đọc là 5 không thuộc A hoặc 5 không là phần tử của A; 

 - Để viết một tập hợp, thường có hai cách: 

 + Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 + Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 - Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử 

nào (tức tập hợp rỗng, kí hiệu  ). 

2. Tập hợp các số tự nhiên: Kí hiệu N 

- Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi 

là điểm a. 

- Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*. 

- Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên: 

 + Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia.  Trên hai điểm trên tia số, điểm 

ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn. 

 + Nếu a < b và b < c thì a < c. 

 + Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất, chẳng hạn số tự nhiên liền sau số 2 là số 3; số 

liền trước số 3 là số 2; số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liên tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém 

nhau một đơn vị. 

 + Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không  có số tự nhiên lớn nhất. 

 + Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. 
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II. BÀI TẬP MINH HỌA 

Bài 1. Tập hợp: 

a. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách. 

b. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.  

c. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách. 

d. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách. 

e. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách. 

f. Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách. 

g. Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách. 

Bài 2. Viết tập hợp bằng 2 cách. 

a. Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5. 

b. Tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 7. 

c. Tập hợp C các số tự nhiên nhỏ hơn 9. 

d. Tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 20. 

e. Tập hợp E các số tự nhiên nhỏ hơn 100. 

f. Tập hợp F các số tự nhiên nhỏ hơn 999. 

Bài 3. Viết tập hợp các chữ số của các số: 

a. 97542       b. 34546055    

c. 234904358     d. 234873329 

Bài 4. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. 

A = {x  N10 < x <16} 

B = {x  N10 ≤ x ≤ 20} 

C = {x  N* x ≤ 10} 

D = {x  N*100 < x ≤ 106} 

Bài 5. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số 

a. 26      b. 37946 

Bài 6. Viết số tự nhiên liền trước mỗi số 

a. 1334      b. 87253 
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III. LUYỆN TẬP 

Bài 1. Viết tập hợp bằng 2 cách. 

a. A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 8 và nhỏ hơn 12. 

b. B các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn 13. 

c. C các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 11. 

d. D các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 19. 

Bài 2. Viết tập hợp các chữ số của các số: 

a. 60000      b. 6123789    

c. 11111111     d. 237889346 

Bài 3. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. 

a. E = {x  N2982 < x <2987} 

b. F = {x  N*x < 10} 

c. G = {x  N*x ≤ 4} 

d. H = {x  N*x ≤ 10} 

Bài 4. Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh” 

a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. 

b. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông 

k<<A ;   c <<A    h<<A 

Bài 5. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số 

a. 2236      b. 345 

Bài 6. Viết số tự nhiên liền trước mỗi số 

a. 24465      b. 243556 

 

 


