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Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………...................…… 

…………………………………………………...................……… 

…………………………………………...................……………… 

GV chấm 

Phần I (4 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo 4 kết quả (A, B, C, D). Hãy 

khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.                                  

1. Số: Chín trăm mười bảy nghìn không trăm linh tám được viết là: 

A. 917080 B. 91780 C. 91708 D. 917008 

2. Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là: 

A. 99999 B. 98765 C. 59999 D. 99995 

3. Chữ số 5 trong số 478 523 196 có giá trị là: 

A. 5000 B. 50000 C. 500000 D. 5000000 

4. Trong các số: 27384; 24738; 23478; 25640; 23847, số lớn nhất là: 

A. 24738 B. 25640 C. 27384 D. 23847 

5. Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau, một trong hai số đó là số lớn nhất 

có 4 chữ số. Số kia là: 

A. 92346 B. 90001 C. 92347 D. 90000 

6. Kết quả của phép chia 42000 : 700 là : 

A. 6 B. 60 C. 600 D. 6000 

7. Trung bình cộng của 3 số là 188; số lớn là 205, số bé là 173. Số còn lại là: 

A. 188 B. 186 C.189 D. 185 

8. Hình vẽ bên có: 

A. 3 cặp cạnh song song với nhau. 

B. 4 cặp cạnh song song với nhau. 

C. 5 cặp cạnh song song với nhau. 

D. 6 cặp cạnh song song với nhau. 

 

 

 



Phần II (6 điểm)             
Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 7phút 15giây = ................  giây b) 3tấn 75kg = ............. kg 

c) 12m2  3dm2     = .................. dm2 d) 6800 dm2 = ............. m2 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:  

a) 159246 + 34638      b) 497564 - 78357        c) 1237 x 305         d) 3240 : 24         

………………….…… ………………….…… ………………….…… ………………….…… 

………………….…… ………………….…… ………………….…… ………………….…… 

………………….…… ………………….…… ………………….…… ………………….…… 

………………….…… ………………….…… ………………….…… ………………….…… 

………………….…… ………………….…… ………………….…… ………………….…… 

Bài 3 :  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200m, chiều rộng kém chiều dài 20m. 

Tính diện tích của mảnh vườn đó. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4:  

a. Viết kết quả bài toán vào ô trống.                     

          Một phép chia hết có thương là 204. Nếu số bị chia giảm đi 6 lần và giữ nguyên  

số chia thì được thương mới là bao nhiêu? 

                         Đáp số của bài toán là:     

  b. Tính bằng cách thuận tiện nhất. 

          28 x 27 + 28 x 72 + 28 = ............................................................ 

                                               = ............................................................. 

                                               = ............................................................. 

 


