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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

Môn: Toán  - Lớp 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

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

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

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

GV chấm 

Bài 1 (2,5 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1) Gấp 16 lên 8 lần ta được: 

A. 2 B. 24  C. 64  D. 128 

2) Chữ số cần điền vào ô trống để 683 > 68      là: 

A. 0; 3 B. 1; 4  C. 2; 3  D. 0; 1; 2 

3) Số dư trong phép chia 49 : 4 là: 

A. 5 B. 9  C. 1 D. 4 

4)  1 giờ  = 60 phút. Vậy 
4

1
 giờ là: 

A. 10 phút B. 12 phút  C. 15 phút D. 24 phút 

5) Hình bên có bao nhiêu góc không vuông? 

       A. 5   B. 6    

   C. 7   D. 8  

 

Bài 2 (2 điểm). Viết đáp số vào ô trống bên phải: 

Đề bài Đáp số 

1) Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái chuồng để 

nhốt hết 50 con thỏ? 

 

2) Tìm số bị chia, biết rằng số đó chia cho 8 được 7 và dư 6.  

3) 
4

1
 gói bánh nặng 25g.  Hỏi cả gói bánh cân nặng bao nhiêu gam?  

4) Trong một phép chia hết cho 9, số bị chia có ba chữ số mà chữ số 

hàng trăm là 8. Hỏi thương của phép chia đó có mấy chữ số? 

 

Bài 3 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

    a) 125cm  =  ……m …… cm    b) 1000g  = ……  kg  

      c) 600dm  = ……… m     c) 1kg 35g = ………. g 

 



 

Bài 4 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 

   a)   105 × 7           b) 728 + 152         c) 242 × 3                 d) 989 :  3 
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............................. 
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............................. 

............................. 
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............................. 

 

Bài 5 (2 điểm): Có 8 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 32 con. Hỏi số gà 

trống bằng một phần mấy số gà mái? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

Bài 6 (0,5 điểm). Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó.     

    72 chia cho tích của 4 và 2. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 


