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VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 TRANG 16 

Bài 1 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2:  

Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu): 

Mẫu: 4 : 7 = 4/7 

3 : 8 = ….. 

5 : 11 = …… 

7 : 10 =….. 

1 : 15 =…. 

14 : 21 = ….. 

Phương pháp giải: 

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị 

chia và mẫu số là số chia. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

Hướng dẫn: Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử 

số là số bị chia và mẫu số là số chia. 

 

Bài 2 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2:  

Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu): 
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Phương pháp giải: 

Viết phân số dưới dạng phép chia rồi tính giá trị của phép chia đó. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

Bài 3 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2:  

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu): 

Mẫu : 8 = 8/1; 5 =……; 12 =…..; 1 = …..; 0 = …. 

Phương pháp giải: 

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 11. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

Bài 4 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2:  

Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần 

của cái bánh? 
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Phương pháp giải: 

Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người nên để tìm số phần bánh mỗi người nhận 

được ta lấy 3 chia cho 6, sau đó viết phép chia dưới dạng phân số và rút gọn ta được kết 

quả cuối cùng. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

Ta có thể làm như sau: 

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỡi người một phần tức là 

1/6 cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay 3/6=1/2 cái bánh. 

Đáp số: Mỗi người được 1/2 cái bánh. 
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