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PHÉP CỘNG – PHÉP TRỪ 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Phép cộng hai số tự nhiên 

 Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: 

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với 

nhau. 

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng 

chục, hàng trăm, hàng nghìn, … . 

2. Phép trừ hai số tự nhiên 

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: 

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với 

nhau. 

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, 

hàng trăm, hàng nghìn, …  

B. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 48352+21026=? 

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái: 

  2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 

  5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 

  3 cộng 0 bằng 3, viết 3. 

  8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 

  4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 

                 

Ví dụ 2. Đặt tính rồi tính: 367859+541728=? 

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái: 

  9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 

  5 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 8, viết 8  

  8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 

  7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. 

  6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 

  3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9 

Ví dụ 3. Đặt tính rồi tính: 865279−450237=? 

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 

  9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 

  7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 

  2 trừ 2 bằng 0 viết 0. 

  5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 

  6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 

  8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 
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Ví dụ 4. Đặt tính rồi tính: 647253−285749=? 

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 

  13 trừ 9 bằng 4 viết 4 nhớ 1 

  4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 0 bằng 0. 

  12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 

  5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 

  14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 

  2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 

B. Bài tập áp dụng 

Bài 1. Đặt tính rồi tính : 

a) 462518 + 540228                           d) 151987 + 14595 

b) 62192 + 24154                              e) 50005 + 90359 

c) 2456 + 24586      f) 10245 + 982722 

Bài 2. Đặt tính rồi tính : 

a) 435014 – 241090                   b) 410252 – 94005 

c) 701110 – 10208                      d) 200000 – 99999 

Bài 3. Cho biểu thức 68394 + y. Tính giá trị biểu thức với: 

a) y = 63847  

b) y = 374932 

c) y = 274620 

Bài 4. Cho biểu thức 89551 – z.  Tính giá trị biểu thức với: 

a) z = 25365  

b) z = 21099 

c) z = 9864 

 

Bài 5. Tính tổng và hiệu của số lớn nhất có 7 chữ số và số bé nhất có 7 chữ số .  

Số bé nhất có 7 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:...................... 

Tổng của hai số đó là:.................................................................................................. 

Hiệu của hai số đó là:.................................................................................................. 

Bài 6.  Tìm x 

a) x + 37495 = 62980 

b) x + 7394 = 7364 + 7492 

c) x – 3849 = 284629 

d) x – 3746 + 6382 = 38460 

Bài 7.  Một công ty năm 2017 may được 258890 cái áo, năm 2019 may được 863251 
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cái áo. Hỏi cả hai năm công ty đó may được bao nhiêu cái áo?  

Bài 8. Một nhà máy sản xuất được 852560 sản phẩm, nhà máy đó đã bán 102765 sản  

phẩm. Hỏi nhà máy đó còn lại bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 9. Theo thống kê năm 2016 dân số tỉnh Nam Định là 187250 người. Từ năm 2016 đến 

năm 2019 dân số của tỉnh đã tăng thêm 92535 người. Hỏi dân số của tỉnh Nam Định năm 2019 

là bao nhiêu? 

Bài 10. Tổng số cây xanh của thành phố A là 307394 cây. Số cây xanh ở thành phố B ít hơn 

thành phố A là 93740 cây. 

a) Số cây xanh của thành phố B là bao nhiêu? 

b) Tính tổng số cây của cả hai thành phố 

c) Trung bình mỗi thành phố có bao nhiêu cây xanh? 

Bài 11. Một nhà máy đường trong 2 tháng đầu năm sản xuất được 73497 kg đường.  

a) Hỏi nhà máy phải sản xuất thêm bao nhiêu kg nữa thì đủ 80 tấn đường? 

b) Biết nếu tháng 1 nhà máy sản xuất thêm 7369kg nữa thì tháng 1 nhà máy sản xuất được 

30 tấn đường. Hỏi tháng 1 nhà máy sản xuất được bao nhiêu kg đường? tháng 2 nhà máy sản 

xuất được bao nhiêu kg đường? 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

a) 3625 + 83949 

b) 36489 – 8364 

c) 37493 + 73940 

d) 738493 – 82743 

e) 93477 + 9348 

f) 63840 – 9029 

Bài 2. Thực hiện phép tính 

a) 73649 – (5375 + 29374) 

b) (37482 – 6283)  - 13823 

c) 4394 + (3432 + 8392 + 7362) 

d) 9340 + 837 – (3749 – 837 +3740) 

Bài 3: Tính tổng và hiệu của số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. 

Bài 4: Tìm x 

a) (x + 4628) + 3749 = 9827 

b) (x – 3293) + 9374 = 10384 

c) x – 9348 + 937 = 3749 

d) x + ( 9832 – 736) = 9904 

Bài 5:  Theo số liệu điều tra tháng 12 năm 1999, số dân của Hoa Kì là 273 300 000 người, số 

dân của Ấn Độ là 989 200 000 người.  

a) Hỏi số dân của Ấn Độ nhiều hơn số dân của Hoa Kì là bao nhiêu người? 
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b) Tổng số dân của hai nước này là bao nhiêu? 

Bài 6: Kho A có 105560 kg thóc, kho B có 140700 kg thóc, kho C có 253821kg thóc.  

a) Tính tổng số thóc của cả ba kho 

b) Kho C nhiều hơn kho A bao nhiêu kg thóc? 

Bài 7. Ở một quốc gia số đàn ông nhiều hơn số phụ nữ là 290374 người. Biết số phụ nữ của 

quốc gia đó là 8362690 người. Tính tổng số đàn ông và phụ nữ ở quốc gia đó. 

Bài 8. Trung bình trong 3 tháng đầu năm nhà máy sản xuất được 73927 chiếc xe đạp. Biết rằng 

tháng 1 nhà máy sản xuất được 60384 chiếc, tháng 2 nhà máy sản xuất được 75093 chiếc. Hỏi 

tháng 3 nhà máy sản xuất được bao nhiêu chiếc? 

Đố vui 

Số cần điền là…………. 

 
 

 

 

 

 


