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                                                                                             Đỗ Thị Hường – Giáo viên môn Toán 

       Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, số 7 xuất hiện thật kì lạ. Này nhé: Một tuần chỉ có 7 

ngày, Nàng Bạch Tuyết với 7 chú lùn, Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ; rồi: 

7 nong cơm, 3 nong cà 

Uống một lúc đã cạn đà khúc sông 

                                                   (Truyện Thánh Gióng) 

       Có thể kể thêm nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca dao nữa liên quan đến số 7. 

 
       Martin Gardner (sinh năm 1914) nhà ảo thuật toán học người Mỹ, sau khi làm thí nghiệm với 

nhiều người đã rút ra kết luận: Nếu đề nghị một người nào đó hãy xướng một con số trong khoảng 

từ 1 đến 10, thì phần lớn họ sẽ chọn số 7. Tại sao vậy ? Có lẽ số 7 đã gắn với nhiều sự kiện đặc biệt. 

 
      Trong âm nhạc, có nhiều cung bậc là vậy, nhưng ta đã biết chỉ có 7 nốt nhạc cơ bản đó là đô, rê, 

mi, fa, sol, la, si. 



 
      Trong Vật lí, qua thí nghiệm của nhà bác học người Anh là Newton thực hiện vào năm 1862, khi 

ông chiếu một chùm tia hẹp ánh sáng trắng lên mặt lăng kính thì thu được ở trên màn đặt sau lăng 

kính một phổ gồm các màu sắc quang phổ chuyển động liên tục từ màu này sang màu khác. Newton 

đã tách ra được 7 màu cơ bản là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Và cũng thật là thú vị , người 

ta cũng tính được quãng đường ánh sáng đi được trong một giây bằng đúng 7 vòng trái đất. 

     Trong Hóa học, ta cũng thấy số 7 xuất hiện thật độc đáo. Nhà bác học người Nga Mendeleev 

(1834-1904) đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong định lí bất hủ này, 

các nguyên tố hóa học được sắp xếp  theo đúng 7 chu kì. 

 
      Về Địa lí, trên quả đất to lớn của chúng ta người ta cũng thống kê lại chỉ có 7 châu: Á, Âu, Phi, 

Mỹ, Úc, Bắc cực, Nam cực. Và cũng thật bất ngờ, người ta chọn xếp hạng 7 kì quan thế giới. 

 



       Trong Sinh học, người ta cũng thường băn khoăn tại sao tạo hóa lại ban cho cái đầu của con 

người 7 cái cửa thông với thiên nhiên: 2 lỗ tai, 2 con mắt, 2 lỗ mũi và một cửa miệng ? 

       Còn trong Toán học số 7 cũng xuất hiện không kém phần thú vị. Từ thời cổ xưa người ta đã biết 

cách dùng compa và thước kẻ để dựng các đa giác đều 3, 4, 5, 6 cạnh. Cho đến khi nhà Toán học 

Đức Gauss (1777- 1855) chứng minh được định lí : “Nếu dùng compa và thước thẳng thì có thể dựng 

được đa giác đều n  cạnh khi và chỉ khi n  có dạng 1 22 ....k
mn p p p  trong đó  1,...,ip i m  là các số 

nguyên tố khác nhau (số Fermat) dạng 22 1
k

ip   ”  . Và như vậy đa giác đều 7 cạnh là đa giác đều 

có số cạnh ít nhất không thể dựng được bằng thước và compa. Trong thời đại của chúng ta, một nhà 

toán học người Pháp tên là René Thom (sinh năm 1923) đã phát minh ra lí thuyết tai biến (một ngành 

toán học hiện đại nghiên cứu về các biến đổi nhảy vọt, tức là các tai biến). René Thom đã chứng 

minh một định lí kì lạ: “Trong một hệ thống động lực học có bốn biến bên ngoài, chỉ có thể gặp đúng 

7 dạng nhảy vọt khác nhau về phương diện Tôpô”. Mọi sự phá vỡ tính liên tục bất kì có tính chất vật 

lí, chỉ thuộc về một trong 7 dạng đó, René Thom đã kể ra 7 dạng này và gọi chúng là những tai biến 

sơ cấp đó là: Vết nhăn, nếp gấp, đuôi én, con bướm, ombilic hypebolic, ombilic eliptic, ombilic 

parabolic. 

        Thế đấy, số 7 có những bí ẩn bất ngờ, thật là kì diệu. Nhưng các bạn cũng đừng có mê tín như 

những người duy tâm cho rằng  số 7 có một sức mạnh thần linh là kiêng cữ: Chớ đi ngày 7, chớ về 

ngày 3 nhé ! 

 

                                       ( Sưu tầm “Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học & Tuổi trẻ - quyển 4”) 

 


