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Word Problems: Subtraction
Đọc từng vấn đề. Viết một câu số và giải.

1. Cô Hua có 21 con chim bồ 
câu và 17 con chim sẻ trong 
chuồng của mình. Cô ấy có bao 
nhiêu con chim bồ câu nữa?

3. Bahar có 53 cây anh đào. 24 là 
cây non. Bahar có bao nhiêu cây 
đã trồng?

5. Có 67 con mèo con tại nơi trú ẩn 
cứu hộ động vật vào thứ Sáu. 42 
ngôi nhà tình thương được tìm thấy 
vào thứ Bảy. Có bao nhiêu con mèo 
con còn lại vào Chủ nhật?

6. Tôi đếm được 27 bướm trong vườn 
ngày hôm qua. Bây giờ tôi chỉ thấy 14. 
Còn bao nhiêu nữa?

4. Irena có 55 con ngỗng. 31 con là ngỗng 
đực. Có bao nhiêu người là con cái?

2. Đồng cỏ chứa 70 con cừu. 61 chăn 
thả ở đó. Còn lại bao nhiêu khoảng 
trống?



509

859

450

322

276

950

632

Lea mua một chiếc 
mũ lưỡi trai và một 
con gấu bông. Lea đã 
tiêu bao nhiêu token?

Jill đã mua một chiếc 
áo ren ở cổ và một 
con búp bê. Cô ấy đã 
tiêu bao nhiêu token?

Drew đã mua 2 
radio. Anh ta đã 
tiêu bao nhiêu 
token?

Matt đã mua 2 
chiếc mũ cao bồi. 
Matt đã chi bao 
nhiêu token?

Sean mua một chiếc 
radio và một con gấu 
bông. Anh ta đã tiêu 
bao nhiêu token?

Có thể mua điện thoại 
đeo đầu và mũ lưỡi trai. 
Cô ấy đã tiêu bao nhiêu 
token?

Ai đã tiêu nhiều 
tiền nhất trong số 
tất cả những đứa 
trẻ?

Ai đã tiêu ít số lượng 
thẻ nhất trong tất cả 
những đứa trẻ?

Word Problems: Addition

Hãy đọc những vấn đề này. Viết một câu số và giải.



Thanksgiving Math Word Problems

Tạo một phương trình cho mỗi bài toán từ để giúp bạn tìm 
được câu trả lời.

1.) Bố của Jenny chặt con gà tây. Anh ta đặt 2 đùi, 2 cánh, 11 lát thịt trắng và 8 lát thịt sẫm màu 
trên một đĩa. Có bao nhiêu miếng gà tây trên đĩa?

2.) Mẹ của Jenny muốn làm thật nhiều khoai tây nghiền vì nó là một món ăn yêu thích. Cô lấy 15 củ 
khoai tây ra khỏi túi và cho vào nồi nước sôi. Nhưng sau đó cô quyết định rằng như vậy là không đủ 
và đặt thêm 11 củ nữa vào trong nước. Cô ấy sử dụng bao nhiêu củ khoai tây?

3.) Jenny và bố cô ấy làm tâm điểm cho Lễ Tạ ơn trên bàn ăn. Jenny muốn làm một con gà tây với 
nhiều lông. Jenny làm 23 chiếc lông vũ và bố cô ấy làm 33 chiếc lông vũ. Gà tây có bao nhiêu lông?

4.) Jenny làm một số bánh quy sô cô la để tráng miệng. Cô ấy làm ba mẻ. Đợt đầu tiên có 16 
cookie. Đợt thứ hai có 14 cookie và đợt thứ ba có 15 cookie. Jenny ném ra 6 cái bánh quy bị cháy. 
Jenny kết thúc với bao nhiêu bánh quy sô cô la?
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Bear Sudoku
Giúp Bart hoàn thành bốn câu đố Sudoku. Mọi 
hàng, cột và khối 2x2 phải chứa các số từ 1 đến 4 
một lần.

Độ khó:
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