
Học sinh: ……………………………………… Lớp: 3A………                           

CHUYÊN ĐỀ 

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

Kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểu bài tập dạng 1: 

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 6 bao gạo như thế nặng bao nhiêu 

kg? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 2: Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hái 75kg bột mì đựng đều trong mấy 

bao như thế? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

Dạng 1: Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

Kiểu toán dạng 1: 

Bước 1: Tìm giá trị 1 phần trong các phần bằng nhau, bước này gọi là rút về 

đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần:  Làm phép chia 

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần: Vì đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm giống 

nhau nên thực hiện  phép nhân. 

Kiểu toán dạng 2: 

Bước 1: Rút về đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần : Làm phép chia 

Bước 2: Tìm số phần : Vì đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm khác nhau nên 

thực hiện  phép chia 

 



………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Bài 3: Hà có 5 hộp kẹo như nhau, đựng tất cả 125 cái. Hà cho các bạn hết 3 hộp kẹo. 

Hỏi Hà cho bạn bao nhiêu cái kẹo? 

A. 25 cái kẹp             B.50 cái kẹo                   C. 75 cái kẹo                    D.100 cái 

kẹo 

Bài 4: Một đội công nhân trong 8 ngày sửa được 1576m đường. Trong 6 ngày đội 

cộng nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường ? 

A. 1142m                  B. 1162m                   C. 1182m                       D. 1202m 

Bài 5: Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô 

đi được bao nhiêu kí- lô- mét? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 6: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 

xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? 

(Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau) 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 7: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. 

Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo? 



Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 8: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập 

thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng 

đã bán bao nhiêu bao đường? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 9: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa 

hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 10 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. 

Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trước ? (biết 

2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc. 

A. Huệ xếp  nhanh nhất 

B. Hoa xếp nhanh nhất 



C. Huệ xếp bằng 

Bài 11. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy 

đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc? 

Trả lời: Trước khi bán quầy đó có …………….. cái cốc? 

 

Kiểu bài tập dạng 2: 

Bài 1: Một người nông dân cày ruộng, trong 10 giờ bác ấy cày xong 5 thửa ruộng.Hỏi 

sau 18 giờ thì bác ấy sẽ cày được bao nhiêu thửa ruộng như thế? Biết thời giancày 

xong mỗi thửa ruộng là như nhau. 

A. 2 thửa ruông       B. 8 thửa ruộng        C. 9 thửa ruộng       D. 13 thửa ruộng 

Bài 2: Buổi chiều, từ 5 giờ kém 15 phút đến 5 giờ 10 phút An gấp được 5 con hạcgiấy. 

Hỏi trong một giờ, An gấp được bao nhiều con hạc giấy? (biết thời gian gấpmỗi con 

hạc là như nhau). 

A. 25 con hạc        B. 5 con hạc        C. 60 con hạc        D. 12 con hạc 

Bài 3: Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đã kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người 

ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi người ta phải chuẩn bị thêm 

bao nhiêu hàng ghế? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì cần bao 

nhiêu thùng như thế để chứa hết? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 5: Có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được 

bao nhiêu hàng như thế? 

Bài giải: 



……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 6: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa 

hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm. 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 7: Hùng có 56000 đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21000 

đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh ? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….

Bài 8: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào 

các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 9: Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta 

thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có 

bao nhiêu thùng dầu? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bài 10: Một ngời mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi 

bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi 126 kg đường đợc chia thành mấy bao? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn 

có tất cả bao nhiêu viên bi. 

Bài giải: 

Dạng 2: Các bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần 

Gấp một số lên nhiều lần: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với 

số lần. 

Giảm đi một số lần: Muốn giảm đi một số lần ta chia số đó cho số lần. 

 

 

 



……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Bao thứ nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ nhất. 

Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 3.  Túi thứ nhất chứa 63kg gạo. Số gạo ở túi thứ hai gấp 3 lần ở túi thứ nhất. Hỏi 

Túi thứ hai ít hơn túi thứ nhát bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. 

Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày 

thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 6. 

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm. 

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB. 

Bài 7: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36kg đường, ngày thứ hai bán được 

số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ 

nhất bao nhiêu ki lô gam đường? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 8: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán thêm 

được 5 kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được 

bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 9: Điền vào chỗ chấm: 

a) Số 18 giảm đi 3 lần bằng: . . . . . 

b) Số 21007 giảm đi 7 lần bằng: . . . . . 

Bài 10: Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. 

Hỏi công việc đó làm bằng máy thì hết mấy giờ? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 11: Tổ 1 ngày đầu tiên làm được 8000 sản phẩm, ngày thứ 2 làm giảm đi 4 lần. Hỏi 

Tổ 1 ngày thứ 2 làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 12: Tú có 1800 viên bi , số viên bi của Nam so với số viên bi của Tú thì kém 3 

lần. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 13: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 

lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy?  

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 14: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán giảm 

3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất bao 

nhiêu chiếc xe đạp? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 15: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 

chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước 

mắm? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 16: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần 

thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa 

bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Bài 1: Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất 

cả bao nhiêu viên kẹo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

Dạng 3: Các bài toán về ý nghĩa bốn phép tính 

 



………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

  

Bài 2. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn 

có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 3:  Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp 

vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 4. Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó chia đều cho 

9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 5.  Một người có 73kg gạo, sau khi bán 17kg, người ta chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi 

túi có bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 6. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 

con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..  

Bài 7. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải 

chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi 

bằng nhau? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

Bài 8: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 

gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

Bài 9: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ 

nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực 

sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Bài 1: Một bao gạo có 42 kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao 

còn bao nhiêu kg gạo ? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….

Bài 2: Lớp 3 A có 32 học sinh, 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A có 

bao nhiêu học sinh Nam? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….

Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi cả hai 

tấm vải dài bao nhiêu m? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….

Bài 4: Có 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng 

thứ nhất có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Dạng 4: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 

 



……………………………………………………………………………………….

Bài 5: Có một bao đường, nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao 1 thì được 5 kg. Hỏi 

lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 


