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PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: TOÁN 

CHUYÊN ĐỀ 9: ÔN TẬP VỀ BÀI TOÁN TỔNG - TỈ SỐ, HIỆU- TỈ SỐ. 
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Nhận xét: ……………………………………………………………………… 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1)TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ 

TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 

Các bước làm: Cần xác định rõ tổng và tỉ 

số. 

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó. 

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. 

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé: 

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng 

nhau) × số phần của số lớn 

Số bé = Tổng- Số lớn. 

2) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ 

TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ. 

Các bước làm: Cần xác định rõ hiệu và tỉ 

số. 

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó. 

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau. 

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé: 

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng 

nhau) × số phần của số lớn 

Số bé = Số lớn – Hiệu. 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36𝑚2.Tính diện tích của 

hình chữ nhật biết diện tích hình vuông bằng  
3

5
 diện tích hình chữ nhật. 

A. 75𝑚2            B.  80 𝑚2  C.  85𝑚2   D.90𝑚2  

Câu 2:  Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó 

   A. 45 và 15  B. 40 và 20  C. 48 và 13           D. 54 và 37 

Câu 3: Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. 

Tìm hai số đó. 

  A. 20 và 5   B. 15 và 75  C. 20 và 80   D. 15 và 70 

Câu 4: Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 25 số quýt. 

Tìm số cam, số quýt đã bán? 

A. cam 70, quýt 210    C. cam 65, quýt 215 

B. cam 80, quýt 200                       D. cam 90, quýt 190 



2 
 

Câu 5: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ 

hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét? 

A. đoạn thứ nhất 20m, đoạn thứ hai 8m        C. đoạn thứ nhất 22m, đoạn thứ hai 6m 

B. đoạn thứ nhất 21m, đoạn thứ hai 7m           D. đoạn thứ nhất 23m, đoạn thứ hai 5m 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đàn gà có 1200 con gà trống và gà mái, trong đó số gà trống bằng 
3

5
 số gà mái. Hỏi 

đàn gà đó có bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái? 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

1)Tổng của hai số là 135, số bé bằng 
4

5
 số lớn. Hai số đó là: 

a) 15 và 120  b) 60 và 75  

 

2) Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16cm và chiều rộng bằng 
5

7
 chiều dài. 

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

  

a)  2240𝑐𝑚2 b) 224𝑐𝑚2 

Câu 3: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm số bé biết rằng nếu gấp 

đôi số bé thì được số lớn. 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

Mẹ hơn con 24 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người 

hiện nay. 

Đáp số:…………………………………………….. 

Câu 5: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo có độ dài 36cm. Đường chéo thứ nhất 

có độ dài bằng 
2

4
 độ dài đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó? 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


