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CHUYỆN VỀ NHỮNG CON SỐ 

Lê Quang Ánh, Ph.D. 

 

Chuyện chúng tôi muốn nói ở đây là chuyện về những con số nguyên tự 

nhiên, chuyện về Toán học, chuyện về Lịch sử Toán học, cũng có thể là những 

chuyện gì khác có liên quan đến chúng, càng nhiều càng tốt.  Có thể coi đây 

là một gợi ý về một trò chơi dành cho bạn đọc là học sinh, sinh viên hoặc 

những người ưa thích Toán.  Các bạn có thể viết tiếp, bổ sung câu chuyện, 

làm cho nó phong phú thêm lên.   

Trong bài này chúng tôi chỉ giới hạn ở những con số từ 1 đến 10.  Có những 

công thức, những định lý chúng tôi không chứng minh (có thể link tài liệu để 

bạn đọc tự tìm).  Mong có dịp khác chúng tôi sẽ tiếp tục chuyện về các số 

tiếp theo. 

 

 

1 
  1 là số nguyên tự nhiên đầu tiên và cũng là số lẻ đầu tiên.  

 1 là độ dài (hay là norm) của vecto đơn vị. 

 1 là phần tử đơn vị trong phép nhân (×) trên một trường, nghĩa là, với bất kỳ 

phần tử a nào của trường, ta cũng có: 

1×a = a×1 = a. 

 1 là giá trị lớn nhất của các hàm số lượng giác sine và cosine, nghĩa là,  với bất 

kỳ số thực x nào ta cũng có: 

sin x ≤ 1 và  cos x ≤ 1,  

đẳng thức xảy ra tại x =  
𝜋

2
  cho hàm số sine và x = 0 cho hàm số cosine. 

 Xác suất của một biến cố nào đó bằng 1 có nghĩa là biến cố ấy hầu như chắc 

chắn (almost certain) xảy ra1. 

 1 là tổng của tất cả các phân số có dạng  
1

2𝑛
  khi n lấy tất cả các giá trị nguyên 

dương.  Nói một cách khác, ta có: 
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1 Trong Xác Suất học, một biến cố hầu như chắc chắn xảy ra khi và chỉ khi biến cố bù của nó có xác suất bằng không 
(không nhất thiết phải là biến cố rỗng). 
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 Độ đo (Lebesgue) của đoạn thẳng [0,1] trên đường thẳng thực bằng 1.  Độ đo 

của tập hợp các số vô tỷ trong đoạn thẳng [0,1] ấy cũng bằng 1 bởi vì độ đo của 

tập hợp các số hữu tỷ trong đoạn thẳng ấy bằng 0 (zéro). 

 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số (composite number).  

Theo Derrick Niederman, có một số ít nhà Toán học cho rằng số 1 là số nguyên 

tố trong đó có Henri Lebesgue.  

 Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington (1732 - 1799).  Ông 

tại vị từ 30-4-1789 cho đến 4-3- 1797.  Người ta thường nói đùa rằng những 

người nhập cư chỉ cần trả lời đúng các câu hỏi sau đây là có thể trở thành công 

dân Mỹ: 

1. Ai có công giành độc lập cho nước Mỹ? 

2. Ai chủ trì soạn thảo hiến pháp Mỹ? 

3. Thủ đô của nước Mỹ ở đâu? 

4. Trên tờ bạc $1 có hình ai? 

5. Công trình nào cao nhất thủ đô Mỹ? 

 Số 1 tương trưng cho cái tốt nhất, điều tốt nhất (number one, số dách) trong 

văn hóa một số nước.  

 

 
 

2 
 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. 

 Một số nguyên được gọi là chẵn khi số ấy chia hết cho 2.  Như vậy số chẵn là 

những số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8. 

 2-D là viết tắt của two-dimensional (hai chiều).  Trong Hình học giải tích mặt 

phẳng có 2 chiều.  Mỗi điểm trong mặt phẳng được xác định bởi một cặp số 

(x,y) gọi là tọa độ của điểm ấy.  

 Trường nhỏ nhất có 2 phần tử là trường {0,1} được định bởi hai bảng toán + 

và × như sau: 
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 Trong Hình học Euclide 2 điểm (khác nhau) xác định một đường thẳng.  Nối 2 

điểm ấy lại ta được một đoạn thẳng. 

 Số 2 có mặt trong công thức nổi tiếng của Pythagore: 

a2 + b2  = c2, 

trong đó a và b là độ dài hai cạnh góc vuông và c là độ dài cạnh huyền trong 

bất kỳ một tam giác vuông nào.  

Bộ ba số nguyên (a, b, c) nào thỏa công thức trên được gọi là bộ ba số 

Pythagore.  Thí dụ: (3,4,5), (5,12,13). 

Có thể chứng minh được rằng có vô số bộ ba số Pythagore (dành cho bạn đọc). 

 
 Hình trên là tấm đất sét nung mang tên  Plimpton 322 có niên đại khoảng 2000 

năm trước công nguyên hiện được cất giữ tại Đại học Columbia (Mỹ).  Trên 

tấm bảng này có chứa 15 bộ ba số Pythagore (mặc dù xuất hiện trước 

Pythagore gần 1500 năm). 

 Căn số của số 2, tức là √2 , là số vô tỷ được phát hiện trước nhất - khoảng 400 

nămtrước TL - nhờ định lý Pythagore.  (Chứng minh số √2 vô tỷ dành cho bạn 

đọc). 

 
 Một công thức hình học có liên quan đến số 2 do nhà Toán học đa tài Leonhard 

Euler (1707 – 1783) tìm ra được là: 

V + F – E = 2, 

trong đó V (vertices) là số đỉnh, F (faces) là số mặt và E (edges) số cạnh của bất 

kỳ khối đa diện lồi nào.  

 Nếu một tập hợp có n phần tử thì nó có 2n tập hợp con.  Thí dụ như T = {a,b,c} 

thì T sẽ có 23 = 8 tập hợp con. Ta có thể liệt kê các tập hợp con của T như sau: 

Ø, {a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, T. 

 

 Số 2 là cơ số cho hệ nhị phân.  Trong hệ thập phân ta có 10 ký tự (chữ số = 

digits): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  Trong hệ nhị phân ta chỉ có 2 ký tự: 0 và 1.  Sau đây 

là vài con số viết trong hai hệ thập phân và nhị phân: 
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Hệ thập phân Hệ nhị phân 

0 0 

1 1 

2 10 

3 11 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

8 1000 

9 1001 

10 1010 
 

 

 Nếu viết theo tiếng Anh thì Two (số 2) là số nguyên tố duy nhất không có mẫu 

tự e, còn thì bất cứ số nguyên tố nào viết bằng tiếng Anh cũng chứa ít nhất 

một chữ e, thí dụ như Three, Five,….   

 Trong tiếng Anh (và tiếng Pháp) tiếp đầu ngữ (prefix) chỉ số hai là bi. Thí dụ 

binary system: hệ nhị phân; bánh biscuit: bánh nướng hai lần; bicycle: xe đạp, 

tức là xe hai bánh2.  

 

 Chuyện về số gạo trên bàn cờ.  Chuyện kể rằng ngày xưa có một ông vua Ấn 

Độ chơi cờ với một quan đại thần.  Vị quan này đã theo giúp vua suốt từ khi 

vua mới lên ngôi, tới nay vị quan đã già sắp về hưu.  Vua nói: “Trẫm muốn cho 

khanh một món quà, bất cứ thứ gì khanh muốn để tỏ lòng biết ơn của Trẫm.” 

Vị quan suy nghĩ một lúc rồi nhìn bàn cờ có 64 ô và nói: “Hạ thần cũng không 

cần gì lắm, chỉ muốn xin một ít gạo về sống tuổi già.” Nhà vua nói: “Cần bao 

nhiêu Trẫm cũng cho, nói đi.”  Ông quan vừa chỉ bàn cờ vừa chậm rãi nói: “Ô 

thứ nhất hạ thần xin 1 hạt gạo, ô thứ hai 2 hạt, ô thứ ba 4 hạt, ô thứ tư 8 

hạt,…cứ thế đến ô cuối cùng của bàn cờ.” Vua hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?” và 

liền kêu quan thủ kho lên cho thực hiên ngay yêu cầu của vị quan đại thần.  

Một lúc sau, quan thủ kho lên thưa:  “Tâu bệ hạ, không được ạ.” Và ông ta giải 

thích:  Số hạt gạo cứ nhân đôi mổi khi qua ô sau cho tới ô thứ 64,  như vậy 

tổng số hạt gạo tính bởi công thức của cấp số nhân công bội bằng 2: 

S64 = 1 + 21 + 22 + 23 +…+ 263 = 
1(1−264)

1−2
 = 264 – 1 (hạt gạo). 

Tính tròn ra thì số hạt gạo là 18,000,000,000,000,000,000 hạt, cân nặng 

khoảng 210 tỷ tấn, đủ phủ đầy nước Ấn Độ một lớp gạo dày 1 mét.  Làm sao 

                                                           
2 Xe gắn máy (motocycle) cũng có 2 bánh nhưng chắc hồi xưa chưa có xe loại này?  
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ta có thể sản xuất ra chừng đó gạo? Vị quan đại thần quá thông thái nên đặt 

câu chuyện cho vui với nhà vua thôi.  Nguồn ở đây: 

http://www.singularitysymposium.com/exponential-growth.html. 

 

3 
  3 là số nguyên tố lẻ đầu tiên.   

 3 là số tam giác (triangle number), nghĩa là 3 = 2 + 1. 

 
 

 3 là một số Fermat (vì có dạng 22
𝑛

 + 1).   

 3 là một số nguyên tố Mersenne (vì có dạng 2𝑛 – 1). 

 Một số chia hết cho 3 khi tổng các con số trong số ấy chia hết cho 3.  Thí dụ: 

số 417 chia hết cho 3 vì 4 + 1 + 7 = 12 và 12 chia hết cho 3. 

 3-D là viết tắt của chữ three-dimensional (3 chiều).  Không gian chúng ta đang 

sống có 3 chiều.  Giác quan của con người chỉ nhận biết được vật thể trong 

không gian 3 chiều.  

 Theo Hình học Descartes (Hình giải tích), mỗi điểm trong không gian 3 chiều 

được xác định bằng một bộ gồm 3 số thực có thứ tự (x,y,z).  

 Trong Hình học Euclide, 3 điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng.  

Nối 3 điểm ấy lại ta được một tam giác.  

 Trong Hình học Euclide, 3 điểm không thẳng hàng xác định một vòng tròn. 

 

 Định lý Johnson: (về 3 đường tròn bằng nhau) 

Có 3 đường tròn bằng nhau cắt nhau từng đôi một tại 3 điểm khác nhau.  Khi 

đó đường tròn qua 3 giao điểm ấy có cùng bán kính với 3 đường tròn đã cho. 

(Chứng minh dành cho bạn đọc).  Hình A. 

 
                                       Hình A.                                  Hình B. 

http://www.singularitysymposium.com/exponential-growth.html
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 Định lý Napoléon: (về 3 tam giác đều) 

Nếu ta vẽ bên ngoài một tam giác bất kỳ 3 tam giác đều trên 3 cạnh của tam 

giác đã cho thì trọng tâm 3 tam giác ấy tạo thành một tam giác đều mới.   

(Chứng minh dành cho bạn đọc).  Hình B. 

 Trong tiếng Anh cụm từ “The Big Three” (Ba Đại Gia) có thể chỉ:  

1. Ba lãnh tụ lớn gặp nhau tại Yalta tháng 2, 1945 để giải quyết vấn đề 

Thế Chiến thứ hai.  Đó là Joseph Stalin, Franklin Roosevelt và Winston 

Churchill. 

2. Ba hãng xe hơi lớn nhất Mỹ.  Đó là General Motors, Ford và Chrysler. 

3. Ba hãng truyền hình lớn nhất nước Mỹ.  Đó là ABC, CBS và NBC. 

4. Ba trường Đại học danh tiếng nhất nước Mỹ.  Đó là Harvard University, 

Yale University và Princeton University. 

 

 
     Stalin, Roosevelt và Churchill.                                   Quốc kỳ nước Pháp. 

 Quốc kỳ nước Pháp có 3 màu là Xanh, Trắng, Đỏ tượng trưng cho Tự Do 

(Liberté), Bình Đẳng (Égalité), Bác Ái (Fraternité).  

 

 
Vị trí đảo Man (hoặc Mann) trong bản đồ Vương quốc Anh và cờ của đảo Man. 
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 “Ba chân người” (Three Legs of Man) là biểu tượng chính thức của đảo Man 

(Isle of Man) trong Vương Quốc Anh.  Biểu tượng này có từ thế kỷ 13. 
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  4 là hợp số duy nhất thỏa đẳng thức đặc biệt sau đây: 

4 = 2 + 2 = 2 x 2. 

 Trong không gian 3 chiều, 4 điểm không cùng phẳng tạo thành một tứ diện.  

Tứ diện có 4 mặt, 4 đỉnh và 6 cạnh.  Tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là 4 tam 

giác đều. 

 Không gian 4 chiều:   

Không gian (Euclide) chúng ta đang sống là không gian 3 chiều (dài, rộng và 

cao).  Trong tác phẩm Mécanique analytique (Cơ học giải tích) xuất bản năm 

1788, nhà Toán học Pháp Joseph Lagrange (1736 - 1813) đã đưa vào chiều thứ 

tư cho không gian của chúng ta: chiều thời gian3.  Rồi Hermann 

Minkowski (1864 – 1909), một nhà Toán học người Đức, trong một nghiên cứu 

công bố năm 1908 củng cố thêm khái niệm không gian 4 chiều làm cơ sở cho 

lý thuyết tương đối của Einstein phát triển.  

 

  Định lý bản đồ bốn màu (The Four Color Map Theorem). 

Năm 1852, Francis Guthrie, một thanh niên người Anh, nhận thấy rằng chỉ cần 

4 màu là có thể tô bản đồ các vùng (tỉnh) của nước Anh sao cho hai vùng cùng 

biên giới cạnh nhau có màu khác nhau.  Thời ấy, nước Anh được chia ra làm 

39 vùng.  Francis hỏi Frederick, người anh của mình, là có thể tổng quát nhận 

xét trên cho tất cả các loại bản đồ không.  Frederick Guthrie là học trò của nhà 

Toán học Augustus de Morgan (1806 – 1871)4.  De Morgan cho là nhận xét của 

Francis đúng và có thể tổng quát được nhưng không đưa ra được chứng minh.  

Người ta gọi đó là giả thuyết bốn màu hay là dự đoán bốn màu (The four color 

conjecture).  

Dự đoán này chính thức được chứng minh vào năm 1977 (thật ra là kiểm 

chứng) bằng phương tiện điện toán hiên đại bởi hai nhà Toán học Kenneth 

Appel (1932 – 2013) người Mỹ và Holfgan Hanken (1928 - ), người Đức.  Từ đó 

dự đoán này đã trở thành Định lý bản đồ bốn màu.  

                                                           
3 Về Toán học thuần túy thì người ta có không gian n chiều ℝ𝑛 bằng cách mở rộng bộ ba số thực (x,y,z) ∈ ℝ3 thành 
bộ n số thực (x1,…,xn) ∈ ℝ𝑛 . 
4 Augustus de Morgan là nhà Toán học và Luận lý học người Anh.  Có các công thức về thuyết Tập hợp và Luận lý 
học mang tên ông.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski


8 
 

 
Bản đồ các vùng của nước Anh (England).  

 

 Định lý Lagrange (về 4-bình phương):  

Mỗi số nguyên tự nhiên đều là tổng của bình phương của 4 số nguyên khác: 

n = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 𝑎3
2 + 𝑎4

2 , 

trong đó 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 và 𝑎4 là 4 số nguyên. 

 

Thí dụ: 

  3 = 12+ 12+ 12+ 02 

31 = 52+ 22+ 12+ 12 

310 = 172+ 42+ 22+ 12. 

 

Định lý này được nhà Toán học Joseph Lagrange chứng minh vào năm 1770. 

 Nhóm Klein có 4 phần tử là nhóm nhỏ nhất không có tính cyclic.  

 
V = {a,b / a2= b2 = e}. 

 Từ thời Plato cho tới thời Trung cổ, Quadrivium là từ La tinh để chỉ 4 bộ môn: 

Số học, Âm nhạc, Hình học, Thiên văn học.   

 Có 4 mùa trong một năm:  Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

 Có 4 phương hướng:  Đông, Tây, Nam, Bắc. 

 Có 4 yếu tố cấu tạo nên cuộc sống:  Lửa, Không khí, Nước, Đất (theo Plato). 
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 Có 4 thể loại nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng:  Đàn dây (String), Kèn gỗ 

(Woodwind), Kèn đồng (Brass), Bộ gõ (Percussion). 

 Có 4 chất (nước) trong một bộ bài Tây:  Cơ, Rô, Chuồn, Bích. 

 Có 4 giai đoạn trong đời một con người: Trẻ con, Thiếu niên, Trưởng thành, 

Tuổi già.  

 Trong kỹ thuật xe hơi, ký hiệu 4WD là viết tắt của Four-Wheel Drive, có nghĩa là 

xe được kéo ở cả 4 bánh (thích hợp chạy đường xấu hoặc đồi dốc). 

 

5 
 5 là số nguyên tố.  

 5 là một số Fermat (vì có dạng 22
𝑛

 + 1).   

 Luật 5 giây (five-second rule): theo văn hóa một số nước phương Tây, nếu thực 

phẩm rớt xuống đất được lượm lên ngay trong khoảng thời gian nhỏ hơn 5 

giây thì có thể ăn được mà không sợ mất vệ sinh.  Có người cho rằng bọn trẻ 

con đặt ra qui luật này chứ không phải người lớn. 

 
 5 hình khối Plato.  Đó là tứ diện đều (4 mặt), khối vuông (6 mặt), khối bát diện 

đều (8 mặt), khối thập nhị diện đều (12 mặt) và khối nhị thập diện đều (20 

mặt).  Tất cả những mặt của các hình khối này là những đa giác đều.  Tại sao 5 

hình khối đều này được đặt tên của nhà Triết học Plato5? Đó là vì trong tác 

phẩm Timaeus  được viết vào khoảng năm 360 TTL, Plato đã gán cho các hình 

khối này ý nghĩa như sau: lửa, đất, không khí, nước (4 yếu tố của sự sống) và 

vũ trụ.  

Euclide trong tác phẩm Elements cho rằng chỉ có 5 loại khối đa diện đều nói 

trên mà thôi.   Có thể người ta đã biết về chúng hàng ngàn năm trước.  Hình 

dưới đây chụp được ở Scottland cho thấy những hình khối này được khắc 

trong đá có niên đại khoảng 2000 năm TTL.  

 

                                                           
5 Plato là nhà Triết học Hy Lạp (khoảng 425 – 348 TTL). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timaeus_(dialogue)
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 Ngũ giác đều và vài đặc điểm của nó. 

 
                                            Hình 2a.                               Hình 2b 

Mỗi góc trong bằng 1080.   

Nếu ta nối các đường chéo lại ta được một ngôi sao 5 cạnh.   

Tỷ số vàng Ф (xem hình 2b): 
đườ𝑛𝑔 𝑐ℎé𝑜

𝑐ạ𝑛ℎ
 = 
𝐴𝐷

𝐴𝐵
 = Ф = 

√5+1

2
 . 

Trên mỗi cạnh của ngôi sao ta có: 
đ𝑜ạ𝑛 𝑙ớ𝑛

đ𝑜ạ𝑛 𝑛ℎỏ
 = 
𝐸𝐹

𝐽𝐹
 = Ф = 

√5+1

2
 .6 

 

 Học sinh trung học đã biết rằng phương trình đa thức bậc hai  

ax2+ bx + c = 0 

có thể giải được bằng công thức chứa các phép toán thông thường và căn thức 

trên các hệ số của phương trình.  Cụ thể, hai nghiệm (thực hay ảo) của phương 

trình cho bởi: 

x = 
−𝑏 ∓ √𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 . 

 

Các nhà Toán học ở thế kỷ 16 cũng đã biết các phương trình đa thức bậc ba và 

bậc bốn cũng giải được qua các phép toán thông thường và căn thức.  Và họ 

tìm cách giải các phương trình đa thức bậc năm: 

ax5+ bx4 + cx3+ dx2+ ex + f = 0 

nhưng không làm được.  Họ đâu có biết rằng việc ấy, một cách tổng quát về lý 

thuyết, là không thể làm được.  Phải đợi đến đầu thế kỷ 19, nhà Toán học xuất 

sắc người Na Uy Niels Henrik Abel (1802 – 1829) mới chứng minh được rằng 

không thể giải được phương trình đa thức bậc năm bằng các phép toán thông 

thường và căn thức.  Khoảng 10 năm sau, nhà Toán học thiên tài (nhưng đoãn 

                                                           
6 Xem them bài viết Tỷ số vàng và dãy Fibonacci trong Rosetta.vn/lequanganh của cùng tác giả. 
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mệnh) người Pháp Evariste Galois (1811 - 1832) chứng minh được điều tổng 

quát hơn: Không thể giải được phương trình đa thức từ bậc năm trở lên bằng 

các phép toán thông thường và căn thức7. 

 

 Biểu tượng của Thế Vận Hội của thế giới là hình gồm 5 vòng tròn có 5 màu: 

Xanh, Vàng, Đen, Xanh lục và Đỏ (thường được gọi theo tiếng Anh là Olympic 

rings).  Biểu tượng này được thiết kế bởi Coubertin vào năm 1912.  Theo giải 

thích của tác giả thì 5 vòng tròn tượng trưng cho 5 châu lục có vận động viên 

tham dự đại hội: Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Úc và Châu Âu.  Còn 5 màu, 

cũng vẫn theo giải thích của tác giả, là những màu có trên các cờ của tất cả các 

nước tham dự.  

 

 
Ngũ giác đài ở Arlington, Virginia, Mỹ.  

 Ngũ Giác Đài (Lầu Năm Góc) là kiến trúc vĩ đại vào hàng lớn nhất thế giới, trụ 

sở của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Arlington, Virginia.  Hình ngũ giác đều bên ngoài 

có chiều dài mỗi cạnh là 921.6 feet (tức là 280.9 met).  Tòa nhà này được thiết 

kế bởi kiến trúc sư George Bergstrom (1876–1955) và được xây dựng bởi hãng 

thầu John McShain ở Philadelphia.  Khởi công xây dựng từ ngày 11 tháng 9 

năm 1941 và đưa vào sử dụng ngày 15 tháng 1 năm 1943, dưới thời của Tổng 

thống Roosevelt. 
 

 

                                                           
7 Xem thêm chuyện về hai nhà Toán học này trên Rosetta.vn/lequanganh của cùng tác giả. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Bergstrom
https://en.wikipedia.org/wiki/John_McShain
https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
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6 

 
 6 = 2 × 3, cho nên 6 là hợp số.  Ngoài ra 6 có 3 ước số là 1,2,3 và 6 = 3! 

 6 là số nguyên nhỏ nhất không chính phương, cũng không nguyên tố. 

 Số 6 = 2 × 3 là tích của hai số nguyên tố, ta gọi 6 là số bán nguyên tố (semi-

prime). 

 Số 6 là số tam giác, nghĩa là  6 = 3 + 2 + 1. 

 

 

                    U.S. Navy Blue Angels.  
                 (Đội Thiên Thần Xanh của Hải quân Mỹ). 

 Số 6 là số lý tưởng (a perfect number), nghĩa là bằng tổng số tất cả các ước số 

thực sự của nó (kể cả số 1):  6 = 1 + 2 + 3. 

Số lý tưởng rất hiếm.  Hai con số lý tưởng tiếp theo là số 28 và 496 (bạn đọc 

tự kiểm tra).  Hiện nay người ta biết được ít hơn 50 con số lý tưởng và người 

ta tự hỏi liệu có một công thức nào để xác định một cách tổng quát số lý tưởng 

hay không? 

 

 Lục giác đều là đa giác lồi có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc trong bằng nhau (và 

bằng 1200).  Lục giác đều nội tiếp trong vòng tròn, bán kính vòng tròn dài bằng 

cạnh lục giác.  Hình dưới đây cho thấy thêm vài tính chất hiển nhiên khác của 

nó. 

 
 Ngôi sao David (Star of David).  Chồng hai tam giác đều bằng nhau sao cho 6 

đỉnh của chúng tạo thành một lục giác đều.  Ta được một hình ngôi sao gọi là 

ngôi sao David.  

https://www.blueangels.navy.mil/
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 Ngôi sao David là biểu tượng của đạo Judaism (Do Thái giáo) được thấy từ thời 

Trung cổ.  Năm 1948, khi quốc gia Israel được thành lập, ngôi sao David xuất 

hiện trên quốc kỳ của tân quốc gia này. 
 

 
Ngôi sao David và quốc kỳ Do Thái. 

 Đinh lý ngôi sao David do Henry Gould (sinh năm 1928), giáo sư trường Đại 

học West Virginia, phát hiện ra năm 1972. 

Định lý này liên quan đến tam giác Pascal như hình dưới đây.   

 

 
 

Ta chú ý đến số 35.  Con số này bị bao bọc gần nhất bởi tam giác đều tạo bởi 

ba con số 15, 35 và 56.  Con số 35 cũng bị bao bọc gần nhất bởi tam giác đều 

tạo bởi ba số 20, 21 và 70.  Hai tam giác đều này tạo thành một ngôi sao David.  

Ta nhận thấy: 

gcd (15,35,56) = gcd (20,21,70) = 1,8 

Đây là một trường hợp đặc biệt của định lý sau: 

Trong tam giác Pascal, ước số chung lớn nhất của bộ ba các con số tạo thành 

hai tam giác đều bao quanh một số thì bằng nhau.  

Định lý được diễn tả bởi công thức: 

 

gcd {(𝑛−1
𝑘−1
), ( 𝑛

𝑘+1
), (𝑛+1

𝑘
)} = gcd {(𝑛−1

𝑘
), ( 𝑛

𝑘−1
), (𝑛+1

𝑘+1
)}. 

                                                           
8 gcd = great common divisor (Ước số chung lớn nhất). 



14 
 

 
 

 Ổ ong mật được tạo bởi nhiều “đơn vị” (cells), mỗi “đơn vị” có dạng hình trụ 

đáy là hình lục giác đều.  

 

7 
 

 7 là số nguyên tố, không những thế, 7 là số nguyên tố Mersenne (vì có dạng 

2𝑛 – 1). 

 Nếu ta lấy số 1 chia cho số 7 ta sẽ gặp hiện tượng số thập phân tuần hoàn chu 

kỳ 6 xuất hiện: 
1

7
= 0.142857⏟    142857⏟    ….. 

 

Nếu ta lập lại cách làm trên với số 
1

17
  ta sẽ được một số thập phân tuần hoàn 

chu kỳ 16. 

Chú ý rằng nếu khai triển thập phân của một số thực là vô tận không tuần hoàn 

thì số thực ấy là số vô tỷ. Thí dụ: 

e = 2.718281828459…. 

 Tổng hai mặt đối diện của một con xúc xắc (hột xí ngầu) bao giờ cũng bằng 7.  
Tại sao? Có thể để cho có sự cân bằng và như vậy tránh gian lận trong các trò 
chơi (cờ bạc).  Ý kiến này không được sự đồng thuận vì con xúc xắc đã xuất 
hiện từ 3000 năm trước TL (G. Possehl.  The Indian Ocean in Antiquity), khi ấy 
chắc chưa có cờ bạc (gian lận).  

 Có 7 bài toán Thiên Niên Kỷ, trong đó có một bài đã được giải xong: Chứng 
minh Dự đoán Poincaré.9 Viện Toán học Clay tặng giải thưởng 1 triệu dollars 
cho bất cứ ai giải được một trong những bài ấy. Perelman giải được bài Toán 
Poincaré nhưng từ chối giải thưởng.  Dưới đây là 7 bài toán Thiên Niên Kỷ: 

                                                           
9 Tìm đọc sách Từ Poincaré đến Perelman hoặc bài viết Giải Oscar II của cùng người viết. 
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 Những số 7 nổi tiếng: 
1. 7 lục địa: Á, Âu, Phi, Úc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam cực. 
2. 7 ngày trong tuần:  Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy, 

Chúa nhật. 
3. 7 kỳ quan thế giới (cũ):  Kim tự tháp lớn Giza, Vườn treo Babylon, Đền nữ 

thần Artemis ở Ephesus,   Tượng thần Zeus ở Olympia, Mộ vua  
Mausoleum ở Halicarnassus (Ba Tư), Tượng thần Helios ở đảo Rhodes, Hải 
đăng ở cảng Alexandria. 

4. 7 kỳ quan thế giới (mới):  Tòa nhà Empire State (New York), Đập Itaipu 
(biên giới Brazil và Paraguay),  Tháp CN Toronto, Kinh đào Panama,  Đường 
hầm qua biển Manche, Delta Works (công trình ngăn biển của Hà Lan), 
Cầu Golden Gate (California). 

5. 7 màu của quang phổ ánh sáng thiên nhiên:  Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Xanh, 
Chàm, Tím.  
 

 
Công trình ngăn biển (Hà Lan). 
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Đập thủy điện Itaipu ở biên giới Brazil và Paraguay. 
 

 Chuyện về 7 cây cầu.  
 
Trong thời gian ở Viện Hàn Lâm Saint Pertersbourg, Euler có nhận được một 

bức thư thú vị từ thành phố thơ mộng Königsberg, thuộc nước Phổ (nay là 

Kaliningrad, thuộc Nga).  Dòng sông Pregel chảy qua thành phố Königsberg 

tạo nên 1 hòn đảo nhỏ ở giữa rồi tách thành 2 nhánh riêng biệt.  Thành phố 

bị chia thành 4 khu, có 7 cây cầu nối 2 khu với nhau (như sơ đồ). Vào một lúc 

nào đó, Carl Leonhard Gottlieb Ehler, thị trưởng thành phố Danzig cạnh bên, 

muốn đi bộ dạo qua Königsberg như một khách du lịch, đi qua tất cả các cây 

cầu, không ngại đường xa. Ehler muốn hỏi như thế này: 

 Liệu người khách du lịch có thể đi bộ qua thành phố, viếng tất cả các khu 

vực và chỉ đi qua mỗi cây cầu một lần được hay không?  

Ông viết thư nhờ Euler trả lời. 

 

Euler có ý nghĩ ban đầu rằng đây không phải là câu hỏi dành cho nhà Toán 

học.  Thật vậy, không có một công cụ nào có sẵn trong các ngành Toán để gỡ 

những loại câu đố như thế này.  Chợt Euler nhớ lại rằng Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716), một nhà Toán học người Đức và Christian Wolff (1679-

1754), một học trò của Leibniz, có gợi ý một ngành Hình học mới mà Leibniz 
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gọi là Analysis Situs (Phân tích Vị trí hoặc là Hình học Vị trí), ta có thể tìm thấy 

chút ánh sáng khi áp dụng môn Hình học này vào trường hợp ở đây được 

chăng? Một khi Euler đã quan tâm tới thì không có gì ngăn được ông. 

Quả thật, Euler làm được nhiều hơn là chỉ cung cấp câu trả lời được/không 

cho bài toán ấy.  Ông tìm ra được điều kiện nào người ta có thể thực hiện 

được cuộc đi dạo theo cách đã nói và điều kiện nào không thể thực hiện được.  

Euler cho công bố bài báo nhan đề “Solutio problematis ad geometriam situs 

pertinentis” (Lời giải của một bài toán về Hình học vị trí) được công bố bởi 

Hàn Lâm Viện Khoa học Saint Pertersbourg năm 1736 có thể coi như là báo 

trước sự ra đời của hai ngành Toán học mới: Lý thuyết về đồ thị (Graph Theory) 

và Topology. 

 

Có 4 vùng A, B, C, và D.  Số cây cầu dẫn tới mỗi vùng lần lượt là 5, 3, 3, và 3.  Điều kiện tồn tại 

con đường thỏa yêu cầu, theo Euler, là có 0 vùng hoặc 2 vùng mà số cây cầu dẫn tới là số lẻ. 

 Như vậy con đường không tồn tại vì có hơn 2 vùng (thật ra là 4 vùng) theo đó số cây cầu dẫn 

tới là số lẻ (L.Q.A). 

 

 Sắp đặt 7 đoạn (7 segment display).   Khi lái xe ngoài đường chúng ta thường 

thấy những bảng đèn do công lộ dựng lên có mục đích thông báo một vấn đề 

gì đó về giao thông ở đoạn đường trước mặt.  Nó được kết hợp bởi những con 

chữ, những con số để tạo ra thông tin đơn giản.  Mỗi con chữ, mỗi con số được 

tạo ra bởi một thiết bị gồm 7 chi tiết (7 đoạn) như hình trên.  Thiết bị này được 

Carl Kinsley phát minh và được cấp bằng sáng chế năm 1903 tại Mỹ.  Ngày nay 

thiết bị được cải tiến rất nhiều nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật điện tử.  
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 Định lý 7 vòng tròn.   

 

Cho một vòng tròn bất kỳ.  Vẽ sáu vòng tròn tiếp xúc bên trong với vòng tròn 

đã cho và mỗi vòng tròn nhỏ tiếp xúc với hai vòng tròn kế bên. Gọi A, B, C, D, 

E và F là các tiếp điểm của sáu vòng tròn nhỏ với vòng tròn lớn.  Khi ấy các 

đường thẳng AD, BE và CF đồng qui tại một điểm. 

Định lý này do Cecil J. A. Evelyn, G. B. Money-Coutts và J.  A. Tyrrell công bố 

lần đầu tiên vào năm 1974 (The seven Circle Theorem and Other New 

Theorems.  Stancey International.  London.  1974.)    

 

Chứng minh có thể xem tại đây: 

http://stanleyrabinowitz.com/bibliography/sevenCircles.pdf. 
 

 

8 
 Số 8 có các ước số là 1,2 và 4.  Ngoài ra số 8 được phân tích thành 8 = 23. 

 
 Nếu mỗi cạnh của một khối vuông là 2 đơn vị thì khối vuông ấy có thể tích bằng 

8, nghĩa là có thể chia khối vuông ấy thành 8 khối vuông đơn vị. 

 Bát giác đều (regular hexagon): đa giác có 8 cạnh bằng nhau và 8 góc trong 

bằng nhau và bằng 1350. 
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 Có thể tính diện tích một hình bác giác đều cạnh a bằng cách “cắt và ráp” như 

hình dưới đây:.   

                    S = cạnh hình vuông = 
𝑎

√2
 + a + 

𝑎

√2
 = (1 + √2)a. 

                  A = diện tích hình bát giác đều = ((1 + √2)a)
2
 – a2 = 2(1 + √2)a2 . 

 
 Pháp luân (dhammacakka) nghĩa là bánh xe pháp.  Trong Phật giáo, pháp luân 

thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, tượng trưng cho Bát chính đạo.   

 

 
 Tất cả những bảng STOP (dừng lại) ở Mỹ và hầu hết các nước nói tiếng Anh 

đều có dạng của một bát giác đều.  Bảng STOP xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào 

năm 1915 tại tiểu bang Michigan, sau đó vào năm 1922 được chuẩn thuận bởi 

Văn Phòng Xa lộ Mỹ (American Association of State Highway Officials AASHO). 

Riêng tại một số tỉnh bang ở Canada bảng này mang hai thứ tiếng Anh và Pháp. 

 

 
 

 Chia một hình vuông thành những tam giác nhọn (ba góc đều nhọn) là một bài 

toán đố có từ lâu.  Năm 1981, Charles Cassidy và Graham Lord chứng minh 

được rằng 8 là con số tam giác nhọn nhỏ nhất (J. Rec. Math., vol. 13, no. 4, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_(Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_ch%C3%ADnh_%C4%91%E1%BA%A1o
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Association_of_State_Highway_and_Transportation_Officials
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1980/81, pp. 263-268). Ngoài ra các tác giả cũng cho thấy tồn tại những lời giải 

mà số tam giác nhọn phải là số chẵn lớn hơn 8. 

 
 

 Hầu hết nhện có 8 chân và 8 mắt.  Người ta chỉ mới phát hiện được một loài 

nhện có 6 chân có tên là Orb Weaver (hình bên phải). 

 

 
 

 

9 

 
 9 là một số chính phương vì 9 = 32.   

 Một số chia hết cho 9 khi tổng các con số trong số ấy chia hết cho 9.  Thí dụ: 

số 2367 chia hết cho 9 vì 2 + 3 + 6 + 7 = 18 và 18 chia hết cho 9. 

 Có vài kết quả thú vị liên quan số 9: 

12345679 × 9 = 111111111 

12345679 × 18 = 222222222 

12345679 × 81 = 999999999. 

 Phương pháp bỏ 9 (casting out nines) có từ thời Hy Lạp cổ đại, được tu sĩ La 
Mã Hyppolytus (170 – 235) mô tả trong The Refutation of all Heresies.  Nó dùng 
để kiểm tra bốn phép tính số học, nhưng giá trị của phương pháp rất hạn chế 
(không phát hiện hết sai sót).   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Refutation_of_All_Heresies
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Một thí dụ cho toán nhân: 

 
 Hệ mặt trời (Thái dương hệ) là hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và 

các thiên thể quay quanh trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời. 

Trước đây người ta cho rằng hệ mặt trời có 9 hành tinh chung quanh, kể từ 

trong ra ngoài là: Sao Thủy (Mercury), Sao Kim (Venus), Trái Đất (Earth), Sao 

Hỏa (Mars), Sao Mộc (Jupiter), Sao Thổ (Saturn),  Sao Thiên Vương 

(Uranus), Sao Hải Vương (Neptune) và Sao Diêm Vương (Pluto).  Năm 2006, Hội 

Thiên Văn học Thế giới  không xếp Sao Diêm Vương vào trong hệ mặt trời nữa 

mà xếp hành tinh này vào nhóm “hành tinh lùn” (dwarf planets) trong đó có 

sao Ceres và Eris.   

 
Hệ mặt trời có 8 hành tinh chung quanh (không có Sao Diêm Vương). 

 

 Vòng tròn 9 điểm (Euler). 

Cho tam giác ABC bất kỳ.  Chú ý 9 điểm sau đây:  

1. 3 trung điểm I1, I2 và I3 của ba cạnh BC, CA và AB. 

2. 3 chân đường cao H1, H2 và H3 trên ba cạnh BC, CA và AB. 

3. 3 trung điểm J1, J2 và J3 của ba đoạn thẳng HB, HA và HC nối trực tâm H 

của tam giác ABC với 3 đỉnh A, B và C. 

Khi ấy 9 điểm nói trên cùng nằm trên một vòng tròn gọi là vòng tròn 9 điểm hay 

vòng tròn Euler (Hình 1). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_h%C3%A0nh_tinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_h%E1%BA%A5p_d%E1%BA%ABn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Kim
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_H%E1%BB%8Fa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_H%E1%BB%8Fa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_M%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Th%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Thi%C3%AAn_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_H%E1%BA%A3i_V%C6%B0%C6%A1ng
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                          Hình 1                                                         Hình 2. 

 

 Một chút Lịch sử:  Leonhard Euler (1707 1783) là người đầu tiên nhận thấy 

rằng trọng tâm G, trực tâm H và tâm vòng tròn ngoại tiếp 𝞨 thẳng hàng, ngoài 

ra chúng còn thỏa hệ thức: 

𝐺𝛺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = - 
1

2
 𝐺𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗  . 

Năm 1821, các nhà Toán học Charles Brianchion (1783 – 1864) và Jean-Victor 

Poncelet (1788 – 1867) chứng minh được rằng 3 chân đường cao và 3 trung 

điểm của các cạnh tam giác cùng ở trên một vòng tròn.  Năm sau, năm 1822, 

nhà Toán học Karl Wilhem Feuerbach (1800 – 1834) khám phá lại rằng 6 điểm 

nói trên ở trên một vòng tròn, ngoài ra ông còn bổ sung thêm 3 điểm nữa cũng 

thuộc vòng tròn ấy, đó là 3 trung điểm của ba đoạn thẳng nối trực tâm của 

tam giác với 3 đỉnh của tam giác.   Cho nên một số người gọi vòng tròn 9 điểm 

là vòng tròn Feuerbach.  Cũng năm ấy, Feuerbach chứng minh được vòng tròn 

9 điểm tiếp xúc với vòng tròn nội tiếp và các vòng tròn bàng tiếp của tam giác 

(Hình 2).   

 

 9 Ông Già của Tổng thống Roosevelt (Roosevelt’s Nine Old Men):  Ta biết rằng 

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ gồm có 9 thành viên (9 Thẩm phán tối cao).  Năm 

1937 có một sự bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó giữa Tổng thống Franklin 

Roosevelt và Tối Cao Pháp Viện.  Trong một cuộc nói chuyện, Tổng thống gọi 

các vị Thẩm phán là the nine old men.  Từ đó có cụm từ Roosevelt’s Nine Old 

Men để chỉ 9 vị Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.  

 

 9 Ông Già của Disney (Disney's Nine Old Men):  Hoạt động chính của công ty 

Walt Disney (The Walt Disney Company) khi mới thành lập vào năm 1923 là 

sản xuất ra phim hoạt hình.   Thời gian đầu, công ty có 9 họa sĩ tài danh làm 

nòng cốt (không phải Walt Disney vẽ phim!), nay họ đã qua đời hết.  Nhân viên 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
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công ty và giới báo chí thời ấy gọi 9 họa sĩ này là The Disney’s Nine Old Men (9 

Ông Già của Disney).  Tên của 9 họa sĩ này là (xếp theo thứ tự alphabet của 

family name): Les Clark (1907 – 1979), Marc Davis (1913 – 2000), Ollie 

Johnston (1912 – 2008), Milt Kahl (1909 – 1987), Ward Kimball (1914 – 

2002),  Eric Larson (1905 – 1988), John Lounsbery (1911 – 1976), Wolfgang 

Reitherman (1909 – 1985) và  Frank Thomas (1912 – 2004). 

 

 9 nàng Muses:  Trong chuyện Thần thoại Hy Lạp, ngoài những thần và nữ thần 

mỗi vị có một lãnh vực riêng, một quyền lực riêng, còn có những nàng Muses 

phụ trách mỗi người một lãnh vực nghệ thuật.  Thường người ta dịch Muses 

sang tiếng Việt là Nàng Thơ thiết nghĩ là không được chính xác lắm như bạn 

đọc thấy sau đây (xếp thứ tự alphabet): Calliope (Anh hùng ca), Clio (Sử), Erato 

(Tình yêu), Euterpe (Âm nhạc, thơ tình), Melpomene (Bi kịch), Polyhymnia 

(Thánh ca), Terpischore (Nhảy múa), Thalia (Hài kịch), Urania (Thiên văn)10.  

 

10 
 10 = 2 x 5, do đó 10 là số bán nguyên tố vì là tích của hai số nguyên tố 2 và 5. 

 10 là một số tam giác vì 10 = 4 + 3 + 2 +1.  

Hơn nữa, số 10 là tổng ba số tam giác: 

10 = 1 + 3 + 6. 

  

 
  10 là một số tứ diện (a tetrahedral number):  

10 = 6 + 3 + 1. 

 
 

                                                           
10 Thiên văn ở đây không phải là Thiên văn học, một ngành của Toán học (trước thế kỷ 20).  Thiên văn ở đây là 
chuyện của các vì sao (như Alphose Daudet kể trong Les Etoiles).  Ngoài ra tên của nàng Urania được dùng để đặt 
tên cho một hành tinh trong Thái dương hệ, sao Uranus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Davis_(animator)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ollie_Johnston
https://en.wikipedia.org/wiki/Ollie_Johnston
https://en.wikipedia.org/wiki/Milt_Kahl
https://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Kimball
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Larson
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lounsbery
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Reitherman
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Reitherman
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Thomas_(animator)
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 Số 10 được dùng làm cơ số cho hệ thập phân, hệ đếm thông dụng nhất.  Người ta cho 

rằng lí do là do con người có 10 ngón tay dùng như là 10 con số (digits). 

 Mét hệ (metric system) là hệ đo lường của hầu hết các nước trên thế giới đặt cơ sở 

trên cơ số 10.  Ta chuyển đổi từ đơn vị này qua đơn vị khác bằng cách nhân 10 (tức là 

thêm một số 0 bên phải: 

1 centimet = 10 millimet, 1 decimet = 10 centimet, 1 met = 10 decimet,  

1 decamet = 10 met, 1 hectomet = 10 decamet,  1 kilomet = 10 hectomet. 

 Ta có thể kiểm chứng được rằng: 

10! = 7! 6! 

Liệu có thể nghĩ ra giai thừa một số nguyên bằng tích giai thừa hai số nguyên khác 

không? Câu trả lời là có.  Thật vậy, lấy một số nguyên tùy ý B.  Đặt A = B! Thế thì ta 

có: 

A! = A × (A - 1)! = B! × (A - 1)!. 

Thí dụ:  Ta lấy B = 5.  Ta có A = 5! = 120.  Như vậy ta có: 

120! = 5! × 119!. 

 10 điều răn: 

Mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh thánh, 

được Thiên Chúa (Gia-vê) phán truyền cho Môi-sê (Moses) ở núi Sinai và được khắc 

vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò quan trọng trong Do Thái giáo (Judaism) 

và Kitô giáo (Christianity). 

 
 10 cặp đối nghịch của Pythagoras:  

 
Giới hạn Lẻ Ít Trái  Đực Động Thẳng Tối Xấu Vuông 

Vô hạn Chẵn Nhiều Phải Cái Tĩnh Cong Sáng Tốt Chữ nhật 

 

 Số 10 là số tỉnh bang (provinces) của Canada. 

 Số 10 Downning Street London là địa chỉ dinh Thủ Tướng Vương Quốc Anh, cho nên 

giới báo chí phương Tây chỉ cần nói “Tin này xuất phát từ số 10” là người ta biết tin từ 

đâu ra. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Th%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Moses
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Sinai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
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 John Tyler (1790 - 1872) là vị Tổng Thống thứ 10 của Mỹ.  Ông kế vị Tổng Thống William 

Henry Harrison (1773-1841), người vừa mới đảm nhiệm vai trò Tổng Thống trong 

đúng 1 tháng (qua đời vì bệnh sưng phổi).  John Tyler cũng là vị Tổng Thống đầu tiên 

trong lịch sử nước Mỹ không do dân bầu lên. 

 Xa lộ I-10 (Interstate 10) là xa lộ xuyên qua nước Mỹ, nối liền hai đại dương Thái Bình 

Dương và Đại Tây Dương, tức là nối liền bờ Tây (tại Santa Monica, California) và bờ 

Đông (tại Jacksonville, Florida) của nước Mỹ.   Xa lộ I-10 khởi công xây dựng vào năm 

1956 và đưa vào sử dụng 1 năm sau đó, nhưng xa lộ chỉ được hoàn tất vào năm 1990.  

Xa lộ I-10 dài 2460.34 dặm (3,959.53 km), chạy xuyên qua 8 tiểu bang tính từ Tây 

sang Đông là California, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama 

và Florida. 

 
Xa lộ I-10 (màu đỏ) chạy xuyên qua nước Mỹ. 

 

****** 
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