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PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là: 

 a) 48 + 32 : 2 = 40  b) (48 + 32) : 2 = 40   

2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Tổng của hai số 100 135 2009 10 234 

Hiệu của hai số 20 65 1945 9876 

Số lớn     

Số bé     

 

3. Hai thửa ruộng thu được tất cả 3 tấn 47kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu ít 

hơn thửa ruộng thứ 2 là 5 tạ 3kg.Hỏi mỗi thửa ruộng thu được bao nhiêu kg 

thóc? 

4. Khi con 20 tuổi thì mẹ 45 tuổi. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay biết tổng số 

tuổi của hai mẹ con là 41 tuổi 

5. Anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Tính 

tuổi của mỗi người hiện nay. 

6.Tìm hai số khi biết TBC của chúng bằng 128 và biết số lớn hơn số bé 68 đơn 

vị 

7.Trung bình cộng của ba số là 195. Biết rằng số thứ nhất là 127, số thứ hai 

hơn số thứ ba là 28. Tìm số thứ hai và thứ ba. 

8. Hai thùng có 30 l dầu. Sau khi đổ 6 l dầu từ thùng I sang thùng II thì số 

dầu ở hai thùng bằng nhau. Tìm số dầu lúc đầu ở mỗi thùng. 

9. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 36cm, chiều rộng kém chiều dài là 6cm. 

Tính số diện tích hình chữ nhật đó. 

 

 



10. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 60m, nếu chiều dài bớt đi 

8m và chiều rộng tăng lên 2m thì được một hình vuông. Tính chiều dài, 

chiều rộng thửa ruộng.  

11. Tổng của hai số lẻ bằng 64. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 5 số chẵn 

liên tiếp. 

12. Trong một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 270. Tìm số bị 

trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu là 23. 

 


