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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Giải toán tỉ lệ 

a/ Giải toán tỉ lệ dạng 1 

- Đại lượng này gấp lên (giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp 

lên (giảm đi) bấy nhiêu lần. 

- Giải bài toán bằng một trong hai cách: rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số. 

b/ Giải toán tỉ lệ dạng 2 

- Đại lượng này tăng lên (giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng giảm 

đi (tăng lên) bấy nhiêu lần. 

- Giải bài toán bằng một trong hai cách: rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số. 

2. Giải toán tỉ số phần trăm: 

a/ Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số 

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau: 

– Tìm thương của a và b. 

– Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được. 

b/ Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số 

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó chia 100 rồi nhân với số phần 

trăm hoặc lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 

(a% của B = B : 100 x a           hoặc a% của B = B : a x 100 ) 

c/ Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó 

- Muốn tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị phần trăm của số đó 

chia 100 nhân với số phần trăm hoặc lấy giá trị phần trăm của số đó nhân với số 

phần trăm rồi chia cho 100 

(a% của B = m  →  B = m : 100 x a    hoặc a% của B = m  →  B = m x a : 100) 

 

LUYỆN TẬP 

PHẦN 1: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN 

Bài 1: Đặt tính và tính:    

  a) 3265,34 + 428,57        b) 625,04 - 6,5     c) 25,78 + 54,784         d) 56,76 – 34,187 

e) 35,76 x 3, 5             g) 85,75 : 2,5             h) 236,3 x 3,5      k) 118,82 : 2,6 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 
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PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

Môn Toán 

CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN, 

PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN 

GIẢI TOÁN TỈ LỆ DẠNG 1,2 VÀ TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM 



 

a) 3,04 x (502,4 – 45,6 : 0,25)                 b) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 

c) 2000  +   32,4  :   3   x   0,25               d) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 +  0,7532 
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Bài 4: Tính nhanh 
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PHẦN 2: GIẢI TOÁN TỈ LỆ DẠNG 1,2 

Bài 1: Tổ 4 lớp 5A có 15 em trồng được 90 cây. Hỏi cả lớp 45 em trồng được bao nhiêu 

cây? Biết số cây mỗi em trồng được bằng nhau ? 

Bài 2: Ba đoạn dây thép dài bằng nhau có tổng chiều dài là 37,11m. Hỏi năm đoạn như 

thế dài bao nhiêu mét? 

Bài 3: Biết rằng cứ 3 thùng mật ong thì đựng được 27l. Trong kho có 12 thùng, ngoài 

cửa hàng có 5 thùng. Tất cả có bao nhiêu lít mật ong? 

Bài 4: Cứ 3 xe tải thì vận chuyển được 17 tấn hàng hoá . Hỏi có 12 xe như thế thì 

vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng hoá ? 

Bài 5: 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công 

việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau) 

Bài 6: Mẹ mua gạo đủ cho 6 người trong gia đình (gồm, ông, bà, bố, mẹ và 2 con) ăn 

trong 10 ngày. Nhưng thực tế ông bà về quê nghỉ dưỡng nên không ăn bữa nào. Hỏi số 

gạo đỏ đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày ? (giả sử lượng ăn của mỗi 

người là như nhau). 

Bài 7: 3 người đắp xong một nền nhà trong 4 ngày.Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó 

trong 2 ngày thì cần phải có bao nhiêu người ? 

Bài 8: Một tổ gồm 8 người, dự định làm xong một con đường trong 6 ngày, nhưng sau 

đó tổ được bổ sung thêm 4 người. Hỏi con đường được làm xong trong bao nhiêu ngày? 

 

 



 

PHẦN 3: GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM 

Bài 1: Tính 15% + 75% + 56%           34% x 8 23% – 18%                   25% : 5  

Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) 

a)     19 và 30  b)    45 và 61  c)     1,2 và 26; 

Bài 3: Một hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi: a. 

Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp? b. Số bi xanh chiếm 

bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?  

Bài 4: Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế cửa 

hàng bán được 15 tấn gạo. Hỏi:  

a) Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?  

b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?  

Bài 5: Lớp 5A có 30 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 60%. Hỏi số học sinh nữ 

có bao nhiêu em? 

Bài 6: Một lớp có 25% học sinh giỏi, 55% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình. 

Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 5 bạn?  

Bài 7*: Tổng của hai số bằng 25% thương của hai số đó cũng bằng 25%. Tìm hai số đó.  

 

 

 

 


