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TOÁN 5. 

Bài 14. CHUYÊN ĐỀ TỔNG TỈ - HIỆU TỈ 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu 

Phương pháp giải: 

- Bước 1: Xác định hoặc tìm tổng và hiệu của hai số. 

- Bước 2: Tìm hai số theo công thức: 

+ Số bé =  (Tổng –  Hiệu) : 2 

+ Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 

* Chú ý: 

+ Khi tìm được số bé có thể tìm số lớn bằng phép tính: Số lớn = Tổng – Số bé  

                                                                                Hoặc: Số lớn = Hiệu + Số bé 

+ Khi tìm được số lớn có thể tìm số bé bằng phép tính: Số bé = Tổng – Số lớn  

                                                                             Hoặc: Số bé = Số lớn – Hiệu bé 

2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ 

Phương pháp giải: 

- Bước 1: Xác định hoặc tìm tổng và tỉ số của hai số. 

- Bước 2: Vẽ sơ đồ, tìm tổng số phần 

- Bước 3: Tìm hai số theo công thức: 

+ Số bé =  Tổng  :  Tổng số phần   Số phần tương ứng. 

+ Số lớn = Tổng  :  Tổng số phần   Số phần tương ứng. 

* Chú ý: 

+ Khi tìm được số bé có thể tìm số lớn bằng phép tính: Số lớn = Tổng – Số bé                                                              

+ Khi tìm được số lớn có thể tìm số bé bằng phép tính: Số bé = Tổng – Số lớn  

3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ 

Phương pháp giải: 

- Bước 1: Xác định hoặc tìm hiệu và tỉ số của hai số. 

- Bước 2: Vẽ sơ đồ, tìm tổng số phần 
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- Bước 3: Tìm hai số theo công thức: 

+ Số bé =  Tổng  :  Tổng số phần   Số phần tương ứng. 

+ Số lớn = Tổng  :  Tổng số phần   Số phần tương ứng. 

 

B. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3,5m 

và bớt chiều dài đi 3,5m thì mảnh đất hình chữ nhật đó trở thành một mảnh đất hình 

vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật trên. 

Bài 2. Tìm hai số có tổng là 99,2 và tỉ số của chúng là 3 : 5. 

Bài 3. Hai thùng dầu chứa tổng cộng 123 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng 
3

2
  số 

dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 4. Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. nếu tăng chiều rộng 5,5m thì 

hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ? 

Bài 5. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 2,4 l  dầu. Biết 5 lần 

thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ? 

Bài 6. Tìm hai số có hiệu bằng 216, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé 

thì được số lớn. 

Bài 7. Dũng chia 64 viên bi cho Hùng và Mạnh. Cứ mỗi lần chia cho Hùng 3 viên thì 

lại chia cho Mạnh 5 viên bi. Hỏi Dũng đã chia cho Hùng bao nhiêu viên bi, cho Mạnh 

bao nhiêu viên bi? 

Bài 8. Hai kho gạo có 15,5 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 0,6 tấn và kho thứ hai 1,7 

tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo ?  
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C. Bài tập về nhà 

Bài 1.  Tìm hai số có tổng là 23,4. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai thì 

được hiệu là 1,2. 

Bài 2. An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều 

hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài 3. Khối 5 có tổng cộng 147 học sinh, tính ra cứ 4 học sinh nam thì có 3 học sinh nữ. 

Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? 

Bài 4. Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân 

chó nhiều hơn chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ? 

Bài 5. Mảnh đất   HCN có chiều rộng bằng  3/5 chiều dài. Biết rằng nếu giảm chiều dài 

5,8m và tăng chiều rộng thêm 7,2m thì mảnh đất có dạng hình vuông. Tính diện tích mảnh 

đất HCN đó? 

Bài 6.  

Hiệu của hai số bằng 80,1. Biết rằng nếu xoá chữ số cuối  của số lớn thì được số bé. 


