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Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

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

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

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

GV chấm  

Phần I (4,5 điểm) 
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
1. Số thập phân gồm 20 đơn vị và 2 phần nghìn viết là: 

A. 20,002 B. 20,0002 C. 20,00002 D. 20,000002 

2. Giá trị của chữ số 4 trong số 13,042 là: 

        A. 4    B. 
4

10
        C. 

4
100

            D. 
4

1000
  

3.  Trong các số: 304,705 ; 340,705 ; 304,507 ; 340,507 , số lớn nhất là: 

A. 304,705 B. 340,705 C. 304,507  D. 340,507 

4. Trong phép tính:  121,23 : 14 có thương là 8,65 và số dư là:  
        A. 13     B. 1,3       C. 0,13           D. 0,013 

5. Diện tích của một hình vuông là 1cm2. Cạnh của hình vuông đó dài: 
       A. 1mm         B. 10mm         C. 0,1mm        D. 100mm 

Bài 2: Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó. 
 

 
 

 

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 

a) 9m 6dm = .................. m b) 2cm2 5mm2 = ................ cm2 

c) 5tấn 62kg = ................. tấn d) 57m 9mm = .................... m 

Phần II (5,5 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

a) 37,19 + 45,75 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

b) 516,4 – 350,68 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

c) 8,26 x 3,5 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

     d) 20,65 : 35 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

20,08 : 0,1 

20,08 : 0,001 

20,08 x 1000 

20,08 x 10 

200,8 

20080 



 

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng bằng   chiều dài. 

Trên mảnh vườn đó, người ta trồng rau hết 82% diện tích. Tính diện tích đất còn chưa 

được sử dụng. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 3:  Tính nhanh. 

98 x 67,3 + 67,3 + 65 + 2,3 = ………………………………………………………… 

                                             = ………………………………………………………… 

                                             = ………………………………………………………… 

Bài 4: Hai cửa hàng A và B cùng bán một loại sản phẩm với giá như nhau. Nhân 

ngày lễ, cả hai cửa hàng cùng giảm giá bán sản phẩm đó. Cửa hàng A giảm giá 20% 

giá tiền ghi trên sản phẩm. Cửa hàng B giảm giá hai lần: Lần thứ nhất giảm 10% giá tiền 

ghi trên sản phẩm; lần thứ hai giảm tiếp 10% của giá đã giảm lần thứ nhất. 

        Hỏi người mua hàng sẽ chọn cửa hàng nào để mua được sản phẩm với giá rẻ hơn? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 


