
Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều) 

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 6 trang 37 theo nội dung bài Dấu 

hiệu chia hết cho 2, cho 5 SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ 
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Giải Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều 

Câu hỏi 

 

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp 

theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao 

nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.  

Giải 

Ở tiết mục múa đôi (2 người) của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Do đó 

số người của đội là số chia hết cho 2. Mà theo đề bài đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 

người. Do đó số người của đội văn nghệ có thể là: 16; 18; 20.  

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người nên số 

người của đội phải là số chia cho 5 dư 3.  

Mà trong các số 16; 18; 20, số chia cho 5 dư 3 là 18.  

Vậy đội văn nghệ có 18 người. 
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Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh 

Diều: Bài 6 trang 37 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt. 
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