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Chuyên đề 1 : Toán cấu tạo phân số 

Bài 1. Tìm một phân số có mẫu số lớn hơn tử số 5 đơn vị. Biết tổng mẫu số và tử số 

của phân số là 29. 

Bài 2. Tìm một phân số bằng phân số 5/3. Biết tổng mẫu số và tử số của phân số là 

96. 

Bài 3. Tìm một phân số , sau khi rút gọn được phân số 7/4. Biết hiệu mẫu số và tử số 

của phân số là 12. 

Bài 4. Cho phân số 34/41 hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và thêm 

m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được 

phân số 2/3. 

Bài 5. Cho phân số 15/7  hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu thêm m ở tử số và thêm 

m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được 

phân số 4/3.  

Bài 6. Cho phân số 31/29  hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và bớt m 

ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được phân 

số 7/4. 

Bài 7. Cho phân số 25/37 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu của phân số đã 

cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6 

Bài 8. Tìm một phân số nếu cộng thêm 4 vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì ta được 

phân số mới bằng 1. nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm 3 vào mẫu số thì ta được phân 

số mới bằng 1/2. 
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Hướng dẫn giải 

--o0o— 

Bài 1. Tìm một phân số có mẫu số lớn hơn tử số 5 đơn vị. Biết tổng mẫu số và tử số 

của phân số là 29. 

Phân tích :  

 mẫu số - tử số = 5  

 mẫu số + tử số = 29  

Giải. 

mẫu số của phân số là : 

(29 + 5) : 2 = 17 

tử số của phân số là : 

(29 - 5) : 2 = 12 

Đáp số : phân số là 12/17. 

 

Bài 2. Tìm một phân số bằng phân số 5/3. Biết tổng mẫu số và tử số của phân số là 

96. 

Phân tích :  

  tử số / mẫu số  = 5 /3 

 mẫu số + tử số = 96 

Giải. 

Sơ đồ số phần bằng nhau : 

tử số      :  

mẫu số  :  

tổng số phần bằng nhau : 

5 + 3 = 8 (phần) 

mẫu số của phân số là : 

(96 : 8 ) x 3 = 36 

tử số của phân số là : 

(96 : 8 ) x 5 = 60 

Đáp số : phân số là 60/36. 

Bài 3. Tìm một phân số , sau khi rút gọn được phân số 7/4. Biết hiệu tử số và mẫu số 

của phân số là 12. 

 

Phân tích :  

Dạng tổng – hiệu 

 

Dạng tổng – tỉ 

 

96 
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  tử số / mẫu số  = 7/4 

 tử số - mẫu số  = 12 

Giải. 

Sơ đồ số phần bằng nhau : 

tử số      :  

mẫu số  :  

hiệu số phần bằng nhau : 

7- 4 = 3 (phần) 

mẫu số của phân số là : 

(12 : 3 ) x 4 = 16 

tử số của phân số là : 

(12 : 3 ) x 7 = 28 

Đáp số : phân số là 28/16. 

 

Bài 4. Cho phân số 34/41 hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và thêm 

m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được 

phân số 2/3. 

Phân tích :  

nếu bớt m ở tử số và thêm m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được tổng tử số và mẫu số 

phân số không đổi. phân số mới : 

  tử số / mẫu số  = 2/3 

 tử số - mẫu số  = 34 + 41 

Giải. 

Nếu bớt m ở tử số và thêm m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được tổng tử số và mẫu số 

phân số mới là : 34 + 41 = 75 

Sơ đồ số phần bằng nhau : 

tử số      :  

mẫu số  :  

tổng  số phần bằng nhau : 

2 + 3  = 5 (phần) 

mẫu số của phân số mới là : 

Dạng hiểu – tỉ 

 

   12 

 

Dạng tổng (ẩn) – tỉ 

 

75 
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(75 : 5 ) x 3 = 45 

số tự nhiên m  là :  

45 – 41 = 4 

Đáp số : 4. 

 

Bài 5. Cho phân số 15/7  hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu thêm m ở tử số và thêm 

m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được 

phân số 4/3.  

Nếu thêm m ở tử số và thêm m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được hiệu tử số và mẫu số 

phân số mới là : 15 – 7 = 8 

Sơ đồ số phần bằng nhau : 

tử số      :  

mẫu số  :  

Hiệu  số phần bằng nhau : 

4 – 3   = 1 (phần) 

mẫu số của phân số mới là : 

(8 : 1 ) x 3 = 24 

số tự nhiên m  là :  

24 – 7 = 17 

Đáp số : 17. 

Bài 6. Cho phân số 115/79  hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và bớt 

m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới và rút gọn phân số mới được 

phân số 7/4. 

Nếu bớt m ở tử số và bớt m ở mẫu số của phân số đã cho thì ta được hiệu tử số và mẫu số 

phân số mới là : 115 – 79 = 36 

Sơ đồ số phần bằng nhau : 

tử số      :  

mẫu số  :  

Hiệu  số phần bằng nhau : 

7 – 4   = 3 (phần) 

mẫu số của phân số mới là : 

(36 : 3 ) x 4 = 48 

8 

 

36 
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số tự nhiên m  là :  

79 – 48 = 31 

Đáp số : 31. 

Bài 7. Cho phân số 25/37 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu của phân số đã 

cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6. 

Giải. 

Qui đồng phân số : 5/6 = 25/30 

Số tự nhiên a : 

37 – 30 = 7 

Đáp số : a = 7   

Bài 8. [bài toán kiểm tra suy luận cho HS ] Tìm một phân số nếu cộng thêm 4 vào tử 

số và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới bằng 1. nếu giữ nguyên tử số và cộng 

thêm 3 vào mẫu số thì ta được phân số mới bằng 1/2. 

 

 

 

 


