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GIẢI VBT TOÁN LỚP 4 TRANG 88 (TẬP 1) 

Hướng dẫn giải từ bài 1 đến bài 4 VBT Toán 4 (Tập 1) trang 88 bao gồm lời giải chi tiết, 

phương pháp giải rõ ràng từ đó giúp các em học sinh dễ dàng áp dụng vào các dạng toán 

tương tự. 

Bài 1 trang 88 VBT Toán 4 Tập 1:  

Đặt tính rồi tính: 

5974 : 58 

31902 : 78 

28350 : 47 

Phương pháp giải: 

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

Bài 2 trang 88 VBT Toán 4 Tập 1:  

Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 

000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi? 

Phương pháp giải: 

- Tìm giá tiền ban đầu của mỗi bút bi = số tiền phải trả khi mua 26 bút bi : 26. 

- Tìm giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá = giá tiền ban đầu của mỗi bút bi – 200 

đồng. 

- Tìm số bút mua được = số tiền 98 000 đồng : giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 
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Tóm tắt: 

 

Bài giải 

Số tiền mà phải trả cho mỗi cái bút bi là: 

78000 : 26 = 3000 (đồng) 

Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là: 

3000 – 200 = 2800 (đồng) 

Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là: 

98 000 : 2800 = 35 (cái) 

Đáp số: 35 cái 

Bài 3 trang 88 VBT Toán 4 Tập 1:  

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu) 

 

Phương pháp giải: 
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Đặt tính rồi tính giá trị các phép tính, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

 

HẾT! 
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