
Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

 

  

1 . Đặt tính rồi tính                        Tuần   9 

45 +55         37 + 63      42+ 58          19 + 81      54 + 46        22 + 78       33 + 67 

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x          X + 13 = 68           57 + x = 88          41 + x = 53          x + 33 = 84 

3  Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là   

67 và 24                87 và 22               96 và 45                      89 và 57                         77 và 23 

4 . Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng lần lượt là 

6 và 94             62 và 38                    53 và 29                82 và 18             55 và 27                

5 ,An cao 95 cm, Hà cao hơn An 5 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

6 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

1 . Đặt tính rồi tính                        Tuần   9 

15 +85         37 + 63      52+ 48          19 + 81      64 + 36        22 + 78       23 + 77 

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x          X + 12 = 68           47 + x = 88          31 + x = 53          x + 23 = 84 

3  Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là   

67 và 24                87 và 42               96 và 45                      89 và 67                         77 và 23 

4 . Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng lần lượt là 

7 và 93             62 và 38                    53 và 29                72 và 28             55 và 27                

5 ,An cao 96 cm, Hà cao hơn An 4 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 
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6 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 5 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

7 .Bao gạo   nặng 41 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

8.Vừa ngô và gạo nặng  98 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 51 kg. Hỏi bao gạo 

nặng bao nhiêu ki lô gam ? 

9 .Vừa ngô và gạo nặng  88 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 47 kg. Hỏi bao 

gạo nặng bao nhiêu? 

10. Tìm một số biết số đó cộng với 2 rồi cộng với 5 thì được kết quả là 10 

11. Tìm một số biết số đó cộng với 1 rồi cộng với 5 thì được kết quả là số lớn 

nhất có một chữ số ? 

12 Tìm một số biết số đó cộng với 1 rồi cộng với 5 thì được kết quả là số lớn nhất 

có một chữ số  

 

 

7 .Bao gạo   nặng 43 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

8.Vừa ngô và gạo nặng  98 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 47 kg. Hỏi bao gạo 

nặng bao nhiêu ki lô gam ? 

9 .Vừa ngô và gạo nặng  88 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 45 kg. Hỏi bao 

gạo nặng bao nhiêu? 

10. Tìm một số biết số đó cộng với 2 rồi cộng với 4 thì được kết quả là 10 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

 

  

11. Tìm một số biết số đó cộng với 3 rồi cộng với 5 thì được kết quả là số lớn 

nhất có một chữ số ? 

12 Tìm một số biết số đó cộng với 2 rồi cộng với 6 thì được kết quả là số lớn nhất 

có một chữ số  

 

 

 

1 . Đặt tính rồi tính 

21 +79         32 + 68      22+ 78          14 + 86      54 + 46          29 + 71           38 + 62 

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x           X + 18 = 68            21 + x = 47               13 + x = 59                  x + 30 = 90 

3 ,An cao 98 cm, Hà cao hơn An 2 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

4 Vừa táo và lê có 54 quả, trong đó có 23 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả lê ? 

5   Vừa táo và lê có 68 quả, trong đó có 33 quả lê. Hỏi có bao nhiêu quả táo ? 

6. Trong sọt có 54 quả táo , số táo nhiều hơn lê 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

7 .Trong sọt có 54 quả táo , số lê ít  hơn táo 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

8.Trong sọt có 58 quả táo , số lê ít  hơn táo 5 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

1 . Đặt tính rồi tính 

21 +79         32 + 68      22+ 78          14 + 86      54 + 46          29 + 71           38 + 62 

2 ,An cao 98 cm, Hà cao hơn An 2 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

3. Vừa táo và lê có 54 quả, trong đó có 23 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả lê ? 

5   Vừa táo và lê có 68 quả, trong đó có 33 quả lê. Hỏi có bao nhiêu quả táo ? 

6. Trong sọt có 54 quả táo , số táo nhiều hơn lê 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

7 .Trong sọt có 54 quả táo , số lê ít  hơn táo 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 
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8.Trong sọt có 58 quả táo , số lê ít  hơn táo 5 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

 

 

 

 

1 . Đặt tính rồi tính 

45 +55         37 + 63      42+ 58          19 + 81      54 + 46          22 + 78           33 + 67 

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x          X + 13 = 68           57 + x = 88               41 + x = 53                          x + 33 = 84 

3 ,An cao 95 cm, Hà cao hơn An 5 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

4 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

5 .Bao gạo   nặng 41 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

6.Vừa ngô và gạo nặng  98 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 51 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu 

 ki lô gam ? 

7 .Vừa ngô và gạo nặng  88 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 47 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu? 

 

 

1 . Đặt tính rồi tính                        Tuần   10 

45 +55         37 + 63      41 – 5      91 – 37        81 – 39     51 – 6                  71 - 45 

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 
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Tìm x          X + 13 = 71           57 + x = 81               47 + x = 71                          x + 33 = 81 

3 ,An cao 97 cm, Hà cao hơn An 3 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

4 .Bao ngô nặng 51 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

5 .Bao gạo   nặng 61 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

6.Vừa ngô và gạo nặng  91 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 54 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

7 .Vừa ngô và gạo nặng  81 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 43 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu? 

 

 

 

1 . Đặt tính rồi tính 

21 +79            32 + 68      91 – 4            31 – 17           81 – 45           91 – 52           71 – 23   

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x           X + 18 = 61            25+ x = 41               18 + x = 51                  x + 37 = 91 

3 ,An cao 98 cm, Hà cao hơn An 2 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

4 Vừa táo và lê có 51 quả, trong đó có 27 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả lê ? 

5   Vừa táo và lê có 61 quả, trong đó có 33 quả lê. Hỏi có bao nhiêu quả táo ? 

6. Trong sọt có 51 quả táo , số táo nhiều hơn lê 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

7 .Trong sọt có 51 quả táo , số lê ít  hơn táo 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

8.Trong sọt có 51 quả táo , số lê ít  hơn táo 7 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 
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 1 . Đặt tính rồi tính       

21 +79            32 + 68      91 – 4            31 – 17           81 – 45           91 – 52           71 – 23   

2. Muốn tìm số hạng chưa biết ………… 

Tìm x           X + 18 = 61            25+ x = 41               18 + x = 51                  x + 37 = 91 

3 ,An cao 98 cm, Hà cao hơn An 2 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

4 Vừa táo và lê có 51 quả, trong đó có 27 quả táo. Hỏi có bao nhiêu quả lê ? 

5   Vừa táo và lê có 61 quả, trong đó có 33 quả lê. Hỏi có bao nhiêu quả táo ? 

6. Trong sọt có 51 quả táo , số táo nhiều hơn lê 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

7 .Trong sọt có 51 quả táo , số lê ít  hơn táo 4 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

8.Trong sọt có 51 quả táo , số lê ít  hơn táo 7 quả. Hỏi trong sọt có bao nhiêu quả lê ? 

9. Đặt tính rồi tính                         

45 +55         37 + 63      41 – 5      91 – 37        81 – 39     51 – 6                  71 - 45 

10. Muốn tìm số bị trừ ………… 

Tìm x          X + 13 = 71           57 + x = 81               47 + x = 71                          x - 33 = 39 

11 ,An cao 97 cm, Hà cao hơn An 3 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 
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12 .Bao ngô nặng 51 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 6 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

13 .Bao gạo   nặng 61 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo  9  kg. Hỏi  bao ngô nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

14.Vừa ngô và gạo nặng  91 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 54 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu ki lô gam ? 

15.Vừa ngô và gạo nặng  81 kg, trong đó bao ngô bao ngô nặng 43 kg. Hỏi bao gạo nặng bao 

nhiêu? 

 

 

 

 

Tuần 11                   Họ và tên ………………………………  

 Bài 1:   Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :   

 a, Năm nay anh 12 tuổi, em kém anh 5 tuổi. hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? 

A: 15 tuổi                                     B: 7 tuổi                       C: 17 tuổi 

b, Kết quả của 72 – 34 = ? 

A: 46               B: 48                   C: 38                  D: 45 

 Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S    

8 + 5  =  13 ….               7 + 9 = 15  ….           7 + 9 = 16 ….            32 – 4 = 28 ……. 

6 + 7 = 67 …..               12 – 8 = 4 …..            12 – 2 = 0 ….             32 – 4 =38 … 

Bài 3: Tính nhẩm :   

30 + 50 = ….         70 + 10 = …..          90 – 20= …….         100 – 50= …..       32- 8 = ….. 

Bài 4: Điền đơn vị cm, dm vào chỗ chấm cho phù hợp : (1 điểm ) 

- Chiếc thước kẻ dài 30 …..                 – Chiều dài cái bút khoảng 15 …. 

- Một gang tay dài khoảng 20 ….      – Chiều dài cái bàn học của em là 90 …. 
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Bài 5: Đặt tính rồi tính : 1 ( điểm )  

57 +28                  72- 25                 92 – 45             39 + 28                  92 – 58              92 - 67 

……….                ……….              …………           …………       …………            ………… 

……….                ……….              …………           …………       …………           ………… 

………                 ………               …………           ………….      …………           ………… 

Bài 6: Tìm x :   

    x + 25 = 81                                            x + 47 = 92                         36 + x = 92 

……………………                                 …………………..                     ………………….. 

……………………                                 …………………..                     ………………….. 

……..........................                              ………………………                    ………………….. 

Bài 7:    Lớp 2A trồng được 39 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 13 cây. Hỏi lớp 2B 

trồng được bao nhiêu cây? 

 Tóm tắt                             Bài giải 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Bài 8:     

a,Tìm số lớn nhất có hai chữ số khác nhau: …………………………………………... 

b, Viết số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 4: …….. 

Bài 9:   

 Hình vẽ bên có: 

a, ....   tam giác . 

b, ..... tứ giác. 

….. đoạn thẳng 

 

 

 

 

 

Bài 10 Tìm một số biết rằng số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 

số liền sau số bé nhất có hai chữ số   
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Giải……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Bài 11 Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 16 là……….. 

      Số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 13 là……….. 

    Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 3 là……….. 

      Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 6 là……….. 

b, Viết số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 4: …….. 

Bài 12 Bao ngô nặng 42 kg và nặng hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

  Tóm tắt                                           Bài giải: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 13    Trong phép trừ có hiệu bằng 32 nếu ta thêm vào số trừ 8 đơn vị và giữ nguyên số bị 

trừ thì ta được hiệu mới là bao nhiêu ?   Trả lời: Hiệu mới là ……………………  

 

Tuần 11                   Họ và tên ………………………………  

 Bài 1:   Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :   

 a, Năm nay anh 12 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? 

A: 15 tuổi                                     B: 7 tuổi                       C: 17 tuổi 

b, Kết quả của 82 – 48 = ? 

A: 36               B: 46                   C: 44                  D: 34 

 Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S    
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8 + 4  =  13 ….               7 + 6 = 13  ….          4 + 9 = 13 ….            62 – 8 = 64 ……. 

6 + 9 = 16 …..               12 – 6 = 7 …..            12 – 7 = 7 ….             52 – 9 = 43 … 

Bài 3: Tính nhẩm :   

50 + 50 = ….         70 + 30 = …..          90 – 50= …….         100 – 70= …..       92- 9 = ….. 

Bài 4: Điền đơn vị cm, dm , m vào chỗ chấm cho phù hợp : (1 điểm ) 

- Bước chân em dài khoảng  25 …..              Chiều dài cái bút khoảng 17 …. 

- Quyển toán in dày khoảng 2 ….             – Cột cờ cao khoảng   100 …. 

Bài 5: Đặt tính rồi tính : 1 ( điểm )  

57 +39                  72- 57                 92 – 59             39 + 56                  82 – 37              92 - 26 

……….                ……….              …………           …………       …………            ………… 

……….                ……….              …………           …………       …………           ………… 

………                 ………               …………           ………….      …………           ………… 

Bài 6: Tìm x :   

    x + 25 = 72                                            x + 35 = 92                         38 + x = 82 

……………………                                 …………………..                     ………………….. 

……………………                                 …………………..                     ………………….. 

……..........................                              ………………………                    ………………….. 

Bài 7:    Lớp 2A trồng được 35 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 17 cây. Hỏi lớp 2B 

trồng được bao nhiêu cây? 

 Tóm tắt                             Bài giải 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Bài 8:     

a,Tìm số chẵn lớn nhất có hai chữ số   nhau: …………………………………………... 

b, Viết số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 13: …….. 

Bài 9:   

 Hình vẽ bên có: 
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a, ....   tam giác . 

b, ..... tứ giác. 

C, ……..đoạn thẳng 

 

 

 

Bài 10 Tìm một số biết rằng số đó trừ đi số  lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là số liền 

sau số bé nhất có hai chữ số   

Giải……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Bài 11 Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 15 là……….. 

      Số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 14 là……….. 

    Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5 là……….. 

      Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 3 là……….. 

b, Viết số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 7: …….. 

Bài 12 Bao ngô nặng 52 kg và nặng hơn bao gạo 19 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

  Tóm tắt                                           Bài giải: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 13    Trong phép trừ có hiệu bằng 52 nếu ta thêm vào số bị trừ 7 đơn vị và giữ nguyên số   

trừ thì ta được hiệu mới là bao nhiêu ?   Trả lời: Hiệu mới là ……………………  

 

Họ và tên ........................................... ĐỀ CHẴN 

I/Trắc nghiệm Mỗi bài tập dưới đây có 4 phương án trả lời (là đáp số, kết quả tính, … ). 

Em hãy chọn phương án trả lời đúng. 
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Bài 1  a,Số 59 đọc là:  A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm      D. Chín mươi lăm 

b, . Ngày 22 tháng 12 năm 2020 là chủ nhật. Ngày đầu tiên của năm 2021 là thứ mấy? 

  A. Thứ Hai  B. Thứ Ba  C. Thứ Tư             D. Thứ Năm 

c.  Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:   A. 99             B. 89          C.98              D. 100                   

Bài 2    a, 92 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây? 

 A. 32 và 50  B. 55 và 47  C. 37 và 55   D. 55 và  47 

b. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác? 

 

A.  2 B . 3 C.  4 D.5 

  

c. An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi? 

   A. 10                     B. 10 viên bi                      C. 10 (viên bi)                    D. 6 viên bi  

II/ PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 3 Đặt tính rồi tính    

36 + 48             91 - 57                 82 - 45                93 – 28                 90 – 57              72 - 26 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................

  

Bài 4  Tìm a, biết: 

Bài 5 Một khu vườn có một số  cây đào, sau khi bán đi 34 cây đào thì khu vườn còn lại 37 

cây đào. Hỏi khu vườn đó có bao nhiêu cây đào? 

        Tóm tắt            Bài giải: 

 ..................................................................................................................................................  

A - 24 = 39 a -25 = 28 
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 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Bài 6 

Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình 

bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ 

giác. Đọc tên các hình đó? 

................................................................. 

.................................................................  

                                                  

          

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:  

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 

năm 

Thứ sáu Thứ bảy Chủ 

nhật 

       1 

Tháng 2 3 4 5 6 7 8 

12 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

a/ Có …………..  ngày thứ bảy. Đó là các ngày ………………………………………… 

b/ Ngày 23 tháng 12 là thứ ……………………………….. 

c/ Tháng 12 có  …………………….. ngày. 

 Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

a/ Số hình tam giác là:      b/ Số hình tứ giác là: 

    A/  3 hình            A/ 2 hình 

    B/  2 hình            B/ 3 hình 

C/  1 hình            C/ 4 hình           
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Bài  9 Sè kÑo cña Lan lµ sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè giống nhau. Lan 

cho Hoa sè kÑo lµ sè ch½n nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. Hái Lan cßn 

bao nhiªu c¸i kÑo? 

Trả lời : Lan còn ......... cái kẹo 

Họ và tên ...........................................           ĐỀ LẺ 

I/Trắc nghiệm Mỗi bài tập dưới đây có 4 phương án trả lời (là đáp số, kết quả tính, … ). 

Em hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Bài 1  a,Số 54 đọc là:  A. Năm bốn B. Năm mươi tư C. Bốn năm      D. Bốn mươi lăm 

b, . Ngày 24 tháng 12 năm 2020 là chủ nhật. Ngày đầu tiên của năm 2021 là thứ mấy? 

  A. Thứ Hai  B. Thứ Ba  C. Thứ Tư             D. Thứ Năm 

c.  Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là:   A. 99             B. 89          C.98              D. 100                   

Bài 2    a, 82 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây? 

 A. 32 và 50  B. 55 và 47  C. 37 và 55   D. 55 và  47 

b. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác? 

 

A.  3 B . 2 C.  5 D.4 

  

c. An có 7 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 3 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi? 

   A. 10                     B. 10 viên bi                      C. 10 (viên bi)                    D. 6 viên bi  

II/ PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 3 Đặt tính rồi tính    

36 + 38             91 - 27                 92 - 45                93 – 27                 90 – 55              72 - 24 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................

  

A - 24 = 38 a -25 = 29 
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Bài 4  Tìm a, biết: 

Bài 5 Một khu vườn có một số  cây đào, sau khi bán đi 29 cây đào thì khu vườn còn lại 37 

cây đào. Hỏi khu vườn đó có bao nhiêu cây đào? 

        Tóm tắt            Bài giải: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Bài 6 

Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình 

bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ 

giác. Đọc tên các hình đó? 

................................................................. 

.................................................................  

                                                  

          

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:  

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 

năm 

Thứ sáu Thứ bảy Chủ 

nhật 

       1 

Tháng 2 3 4 5 6 7 8 

12 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

a/ Có …………..  ngày chủ nhật. Đó là các ngày ………………………………………… 

b/ Ngày 24 tháng 12 là thứ ……………………………….. 

c/ Tháng 12 có  …………………….. ngày. 
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 Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

a/ Số hình tứ giác là:      b/ Số hình tamgiác là: 

    A/  3 hình            A/ 2 hình 

    B/  2 hình            B/ 3 hình 

C/  4 hình            C/ 1 hình           

Bài  9 Sè kÑo cña Lan lµ sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè  nhau. Lan cho 

Hoa sè kÑo lµ sè ch½n nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè. Hái Lan cßn bao 

nhiªu c¸i kÑo? 

Trả lời : Lan còn ......... cái kẹo 
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1 ,An cao 96 cm, Hà cao hơn An 3 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

 2 , Hà cao 99 cm, An thấp  hơn Hà 3 cm. Hỏi An cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

3 ,An cao 96 cm,   An thấp  hơn Hà 3 cm. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

 4 , Hà cao 99 cm, Hà cao hơn An 3 cm. Hỏi An cao bao nhiêu xăng ti mét ? 

5 .Bao ngô nặng 47 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 3 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

6 .Bao gạo   nặng 44 kg, bao ngô   nặng hơn bao gạo3 kg. Hỏi bao ngô  nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

7 .Bao ngô nặng 47 kg, , bao ngô   nặng hơn bao gạo3 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 

6 .Bao gạo   nặng 44 kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 3 kg. . Hỏi bao gạo  nặng bao nhiêu 

 ki lô gam ? 
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Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 10 thì bằng 15 cộng 13 ?                      HSG  RỒI 

Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 26 ? 

Bài 3: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn 

Hà ……… viên bi. 

Bài 4    a) Có …… . số có hai chữ số bé hơn 54. 

b) Từ 57 đến 163 có ……   số có hai chữ số          c) Có …… . số có ba chữ số lớn hơn 369. 

Bài 5:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu? 

a) Xoá bỏ chữ số 3 ta được số ............  b) Xoá bỏ chữ số 6 ta được số............ 

Bài 6:Cho số a có hai chữ số: 

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi …….. đơn vị. 

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm ……… đơn vị. 

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a tăng thêm 

…………đơn vị. 

 

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 10 thì bằng 15 cộng 13 ? 

Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 26 ? 

Bài 3: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn 

Hà ……… viên bi. 

https://filemem.com/


Filemem.com website cung cấp tài liệu học tập hàng đầu Việt Nam 

 

  

Bài 4    a) Có ………….. số có hai chữ số bé hơn 54. 

b) Từ 57 đến 163 có …   số có hai chữ số     c) Có ….số có ba chữ số lớn hơn 369. 

Bài 5:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu? 

a) Xoá bỏ chữ số 3 ta được số ...............b) Xoá bỏ chữ số 6 ta được số............ 

Bài 6:Cho số a có hai chữ số: 

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi …….. đơn vị. 

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm ……… đơn vị. 

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a tăng thêm 

…………đơn vị. 

Bài 7. Tìm một số có hai chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 và tổng của 2 chữ số đó 

bằng 8 

Trả lời : số đó  là............. 

Bài 8 Trong phép trừ có hiệu là 25, nếu thêm vào số bị  trừ 7 đơn vị và giữ  nguyên số trừ thì 

được hiệu mới  là bao nhiêu ?                                               

   Trả lời : Hiệu mới  là : ........ 

Bài 9.Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau được viết bởi 3 

 chữ số 0; 2; 4                                     Trả lời : Tổng đó bằng.......................... 

Bài 10 .Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 14  

 Trả lời : Số đó là............ 

Bài 11 .Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16  

 Trả lời : Số đó là............ 

Bài 12 .Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16  

 Trả lời : Số đó là............ 

Bài 13 .Tìm số bé  nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 14  

 Trả lời : Số đó là............ 

Bài 14 .Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16  

 Trả lời : Số đó là............ 

Bài 15 .Tìm số bé  nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 16  

 Trả lời : Số đó là............ 
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Bài 22:  

a)  Những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4. 

b) Những số có hai chữ số bé hơn 26 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 

4?............................................................................................................................ 

Bài 23:Tìm x: 

a) 24 < x < 27   b)36 < x + 1 < 39 

c) x + 20 < 51   d) 46 < x - 45 < 48 

Bài 24: 

a) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 1 đến 19, ta phải dùng hết bao nhiêu số? 

…………………………………………………………………………………… 

b) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 25, ta phải dùng hết bao nhiêu số? 

……………………………………………………………………………………. 

Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 

;2 ; 3;….; a. Hỏi a là số nào?( a là số cuối cùng của dãy số) 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 28:a)Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai số đó bằng 10. 

…………………………………………………………………………………. 

b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó bằng 1. 

…………………………………………………………………………………. 

Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là ................. 

b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là ………….. 

c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là ................. 

d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là ................. 

Bài 30: 

a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

b) Tìm một số, biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c) Tìm một số, biết hiệu của 89 với số đó bằng 15? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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b) Tìm số trừ, biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c) Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 32:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 8 người xuống xe và 5 người lên xe. Xe tiếp 

tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. Vậy trước khi xe dừng lại bến đỗ đó, trên 

xe có ................. hành khách 

Bài 35:Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3 cm. Vậy …. cao nhất; ….. thấp nhất? 

Hoa cao hơn Bình ……..xăng ti mét? 

Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 3 quả bỏ 

sang đĩa bên trái. Vậy bây giờ đĩa bên ……..nhiều cam hơn và nhiều hơn …. quả? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả, thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ đã bán được mọt số cam 

và một số quýt bằng nhau. Vậy trong mỗi thúng, số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít 

hơn? ít hơn bao nhiêu quả? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Vậybây giờ................. 

nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn .................  cái? 

Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 45 gói. Sau đó cô 

giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả 

.................  gói. 
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Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định  mỗi lớp một đoàn. Để chia 

thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và 

chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn. Vậy lúc đầu mỗi lớp 

có ................. học sinh. 

Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và 

trâu cộng lại. Vậy trên bãi cỏ có ................. con cừu , ................. con trâu. Tất cả có 

................. con. 

Bài 43: Một thúng đựng 56 quả  vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong 

thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Vậy lúc đầu trong thúng có ................. quả trứng gà, 

…………..quả trứng vịt. 

Bài 44: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là 

......................... 

Bài 45: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng 

hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là ………….. 

Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Vậy …. nhiều tuổi nhất. 

…..ít tuổi nhất.Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là   …   tuổi. 

Bài 47: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 

ngày nữa. Vậy sinh nhật của Minh là ngày          của tháng 5, vào ngày thứ          trong tuần  

Bài 53:  Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi 

xanh.Vậy Hà còn  …  viên bi đỏ? 

Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. 

Vậy trước khi cho Nam có …….. viên bi . Hà có        viên bi. 

Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Vậy số bị 

trừ sẽ bằng …….. Hãy viết phép trừ đó  

………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 58: Viết tiếp  3 số thích hợp vào dãy sau: 

 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; ….. 

Bài 59: Từ  9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, kim dài và kim ngắn gặp nhau ……… lần. 

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số 

chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy Lan còn …… cái kẹo. 

Bài 62: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang 

thùng thứ hai 13 lít dầu thì  số dầu hai thùng bằng nhau. Vậy  lúc đầu thùng thứ hai chứa 

…………… lít dầu. 

Bài 63: 

a) Có  ……     số có hai chữ số lớn hơn 27  

Bài 64: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 

3?..................................................................................................................................................

. 

Bài 65: Tìm x: 

a) 45< x  - 13 < 47     b) 57 > x + 24 > 55 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 67: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng hết  ……….chữ 

số. 

Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ; 2 ; 

3 ;…….; a. Vậy  a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 70: Hoà có nhiều hơn Bình 19 viên bi. Vậy nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Hoà còn 

nhiều hơn Bình ……… viên bi . ( Vẽ sơ đồ để giải) 

Bài 71: 

a) Có ...................................số có hai chữ số lớn hơn 34. 

Bài 73: Tìm x: 

a) 48< x  - 13 < 50    b) 67 > x + 24 > 65 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 75: Để đánh số trang của một quyển sách dày 19 trang thì ta phải dùng hết 

..............................chữ số. 

Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ; 2 ; 

3 ;…….; a. Vậy a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số) 

Bài 78: Hoà có nhiều hơn Bình 15 viên bi. Vậy nếu Hoà cho Bình 9 viên thì bây giờ Bình sẽ 

nhiều hơn Hoà ................................... viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) 

Bài 82) Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có ......................  

viên bi.  

Bài  90: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số 

chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy Lan còn …… cái kẹo. 

Câu 91: An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Vậy trước khi cho Bình thì An có   

................. viên bi . 

Câu 92:  Tuổi của bố hiện nay 35 tuổi, con là 12 tuổi. Tổng số tuổi của con và bố khi con 

bằng tuổi bố là................. 

Câu 93:  Tuổi của anh hiện nay là 45 tuổi , em là 37 tuổi .Tổng  số tuổi của 2 anh em khi tuổi 

em bằng tuổi anh là................. 
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Câu 94:  

 a) Có ................. số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12.  

b) Có ................. số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13. 

c) Có ................. số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15. 

d) Có ................. số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17. 

e) Có ................. số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11. 

Câu 103:  Bình có nhiều hơn An 11 viên bi. Nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn An 

.................  viên bi. 

Câu 104:  Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi. Vậy Mai phải cho Nam ................. viên bi để 2 

bạn có số bi bằng nhau 

Câu 105:  Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi. Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh còn 

nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên. 

Câu 106:  Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở. Hồng cho Huệ 4 quyển vở. Vậy Lan còn nhiều 

hơn Huệ ................. quyển vở. 

Câu 107:  An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi. Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn có số bi 

bằng nhau. Vậy An có nhiều Dũng ................. viên bi 
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