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LUYỆN TẬP CHUNG 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) 

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các 

kết quả với nhau. 

( )     a b c a b a c   

Khi nhân một sổ với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ 

hai kết quả cho nhau. 

( )     a b c a b a c  

2. Chia một tổng cho một số 

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có 

thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. 

 (a + b) : c = a : c + b : c 

3. Chia một số cho một tích 

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết 

quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. 

a : (b c) a : b : c    

4. Chia một tích cho một số 

Quy tắc: Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó 

(nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia. 

(a b) : c (a : c) b (b : c) a       

B. Bài tập trên lớp 

I. Phần chung 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 20 700 : 300    c) 63 × 14   e) 4634 : 105 

b) 7625 : 15    d) 15 × 105   f) 6352 : 120 

Bài 2.  Tính giá trị của a+b nếu a = 56 và b = 29. 

Tính giá trị của mn nếu m = 34 và n = 8. 

Tính:   abc. Nếu a = 12 ; b = 4 ; c = 2. 

http://edufly.edu.vn/


 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 – TUẦN 17 

Giáo viên biên soạn: Vũ Y Doãn 

 

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EduFly:  

130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Hotline: 0987708400 – 0888588683 http://edufly.edu.vn  

Tính:  (m + n) p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 . 

Bài 3. Chọn số thích hợp:   

563 + 856 = 856 + ...... 

( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ……… 

35 : (5 × 7) = ……… : …… : …….. 

12 × (5 + 6) = ……. ×………. + …….. × …….. 

34 × ( 12 – 3) = ……. ×………. - …….. × …….. 

12 × (5 × 7) = ……… ×…… × …….. 

Bài 4: Tìm X biết: 

a) 532 : X  =  28                                               b) 254   :  X  =  14 (dư 16) 

c) X : 105 = 23      d) X × 105 = 2520 

II. Phần cơ bản 

Bài 5. Tìm Số dư của phép chia: 

a) 159 : 8   b) 26354 : 201   c) 3604 : 82 

Bài 6: Một đội sản xuất có 24 người được chia thành 3 đội. Đội 1 làm được 900 sản phẩm. 

Đội 2 làm được 910 sản phẩm. Đội 3 làm làm được 926 sản phẩm.. Hỏi trung bình mỗi 

người  làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 7. Có 1000 viên thuốc được đóng vào các vỉ, mỗi vỉ 12 viên thuốc. Hỏi số thuốc đóng 

được vào nhiều nhất bao nhiêu vỉ và còn thừa mấy viên? 

Bài 8. Thông mua 12 bút đỏ hết 18 000 đồng và 18 bút xanh hết 21600 đồng. Hỏi Thông 

mua 6 bút đỏ và 9 bút xanh như thế thì hết tất cả bao nhiêu tiền? 

III. Phần nâng cao 

Bài 9: Tìm cách tính thuận tiện nhất: 

a) 725 : 25 + 525  :  25                                      c)   144  x  25  :  12 

b) 938 × 123 – 23 × 938    d) 42 × 23 + 80×42 – 42 ×3 

Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

9087   =  ............. km...........m    2543g = …….kg……hg….g 

107 phút = ........giờ ......... phút    354 giây = ……..phút…….giây  

10 069 kg = ..........tấn ..........g    78 phút = …….giờ ………giây 
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Bài 11 : Trung bình cộng của 3 số là 369.Biết trong 3 số đó có một số có một số có 3 chữ 

số ,một số có 2 chữ số ,một số có 1 chữ số .Tìm 3 số đo. 

Bài 12. Khi thực hiện phép nhân hai thừa số, một bạn đã viết nhầm hai chữ số cuối cùng 

của thừa số thứ nhất là 35 thành 53 nên có kết quả là 22 197. Tìm hai thừa số đã cho, biết 

rằng tích đúng của chúng là 21 315. 

C. Bài tập về nhà 

I. Phần cơ bản 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 5320 : 152     c) 25 500 : 72 

b) 1625 : 25     d) 73 × 304 

Bài 2. Tìm x biết 

a) x + 678 = 2813           c) 2495 - x  = 698 

b)      x  x 23 = 3082                 d) x : 42 = 938              

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 1 m2 = .............  dm2                e) 500 cm2 = .............dm2  

b) 400 dm2 =.......... m2       f) 3 ngày = ..........giờ 

c) 10 dm2 2cm2 = .............cm2   g) 1 giờ 12 phút   = ............. phút 

d) 3giờ 10 phút = ........phút       h)  2 phút 5 giây = ............ giây 

Bài 4: Cho biết m = 10 ; n = 5 ; p = 2, tính giá trị của biểu thức: 

   a) m + n + p =................................................................................................... ........ 

   b) m + n  - p =........................................................................................................... 

   c) m + n x p =...................................................................................... ...................... 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích hình chữ 

nhật đó. 

Bài 6. Một tổ sản xuất 10 ngày đầu, mỗi ngày làm được 129 sản phẩm; trong 12 ngày tiếp 

theo, mỗi ngày làm  được 140 sản phẩm. Trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu 

sản phẩm? 

Bài 7. Mỗi khay xếp được 30 quả trứng, cần có bao nhiêu khay như thế để xếp hết 3210 

quả trứng? 
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II. Phần nâng cao 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

c) 5320 : 152     c) 25 500 : 72 

d) 1625 : 25     d) 73 × 304 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 5m2 4 dm23cm2 = ... cm2     d) 500 cm2 = .............dm2 

b) 400 dm2 =.......... m2    e) 1 giờ 12 phút   = ............. phút 

c) 10 dm2 2cm2 = .............cm2   f) 2 phút 5 giây = ............ giây 

Bài 3: Tìm X biết: 

a) 3885  :  (X  x   21)   =  37                                   b) 50 343  :  X  =   405 (dư 123)                    

Bài 4. Tính hợp lí: 

a) 234  x  45  +  54   x  234  +  234                             b) 50  x  8  x  125   x  20 

c)  612  x  45  :  15       d) 375 : 25  - 125 : 25   

Bài 5: Có một lượng sữa đóng vào 120 hộp, mỗi hộp chứa 145 g sữa bột. Hỏi với lượng 

sưa đó đem đóng vào các hộp to, mỗi hộp chứa 435 g sữa bột thì có tất cả bao nhiêu hộp 

đó?  

Bài 6: Trong một phép chia có số chia là 45, thương là 248, số dư là số lớn nhất có hai chữ 

số. Tìm số bị chia 

Bài 7. Tìm số  có hai chữ  số, biết rằng nếu viết thêm chữ  số  3 vào bên trái số đó ta có số 

mới mà tổng của số mới với số phải tìm là 416.  

Bài 8. Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút chạy nhanh 2 phút .Lúc 6 giờ sáng người ta lấy lại 

giờ nhưng không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh .Hỏi khi đồng hồ chỉ 16giờ 

40phút thì khi đó là mấy giờ đúng?  
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Đáp án tuần trước: 

Thầy Doãn nói với từng kỵ sĩ: Hãy nhảy lên ngựa của đối phương mà phi về đích 

trước.  

Vì như vậy nếu Duy về đích trước thì tức là ngựa của Đức về đích trước và Đức sẽ thua. 

Ngược lại thì Duy sẽ thua. 

 

Đố vui tuần này 

Như đi du lịch, nhưng do quên không mang bản đồ và điện thoại thì hết pin nên Như bị lạc 

đường. Tuy nhiên Như biết mình đang ở một trong hai thành phố Sự thật city hoặc Dối trá 

city. Người thành phố Sự thật luôn luôn nói thật, người thành phố Dối trá luôn luôn nói 

dối. Trong thành phố Sự thật có một số dân của thành phố Dối trá và ngược lại. 

Bạn hãy suy nghĩ xem Như cần phải đặt câu hỏi như thế nào khi gặp người đầu tiên để từ 

câu trả lời có thể biết được mình đang ở đâu? 
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