Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021
Toán

ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ
TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
(SGK/176)
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
Tổng hai số

91

170

Tỉ số của hai số

1
6

2
3

Số bé
Số lớn
* Hướng dẫn giải:
1. Vẽ sơ đồ của dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
2. Tìm tổng số phần bằng nhau.
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng
nhau.
4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).
5. Tìm số lớn
Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước
rồi tìm số bé sau.
* Lưu ý ở bài này, các con không cần thực hiện giải toán đố mà chỉ thực
hiện các bước ở ngoài nháp để tìm kết quả thôi.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
Hiệu hai số

72

63

Tỉ số của hai số

1
5

3
4

Số bé
Số lớn
* Hướng dẫn giải:

- Vẽ sơ đồ của dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
- Con giải tương tự như bài trên nhưng là tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Các bước còn lại giống như bài 1
* Lưu ý ở bài này, các con không cần thực hiện giải toán đố mà chỉ thực
hiện các bước ở ngoài nháp để tìm kết quả thôi.
Bài 3: Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc
của kho thứ nhất bằng

4
số thóc của kho thứ hai.
5

* Hướng dẫn giải:
1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc của kho thứ nhất (đóng vai trò số bé) gồm 4 phần bằng
nhau thì số thóc của kho thứ hai (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.
2. Tìm tổng số phần bằng nhau.
3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng
nhau.
4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).
5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).
Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước
rồi tìm số bé sau.
* Lưu ý ở bài này, các con cần thực hiện giải toán đố, vẽ sơ đồ và thực hiện
giải toán có lời văn.
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