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Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)  

Bài 1: (2,0 điểm-M1,2,3) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

a/ Số lớn nhất trong các số  8 576;  8 756;  8 765;  8 675 là: 

A. 8 576     B. 8 756       C. 8 765       D. 8 675 

 b/ Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

         A. 2 giờ  10 phút       

        B. 10 giờ 10 phút 

        C. 10 giờ  2 phút 

        D. 2 giờ kém 10 phút  

c/                                                                 

A. 112 cm
2
              B. 96cm

2
                     C. 56 cm

2
                 D. 49cm

2
     

d/ Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm, chiều dài gấp        ều rộng. Chu vi hình 

chữ nhậ         

A. 36cm     B. 48 cm      C. 18cm   D. 72cm 

Bài 2: (0,5 điểm-M1) Ghi cách đọc số vào chỗ chấm. 

Số 24785 đọc là …………………………………………………………………………………………… 

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

Bài 3: (1 điểm-M3) Đú       Đ, s       S   o   trống. 
 

a/ 4m 5cm = 45cm 
 

 

b/ Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút. Lan tới trường lúc 7 giờ 10 phút. Thời 

gian Lan đi từ nhà tới trường là 20 phút. 
 

 

c/ 2kg 18g = 218g 
 

d/ Cúc ủng hộ các bạn học sinh nghèo số tiền gồm 2 tờ loại 10000 đồng và 2 tờ 

loại 5000 đồng. Vậy Cúc đã ủng hộ tất cả được 30000 đồng. 
 

 

 

 

 

10 

ph

út.  

 

10 

ph

út.  

 

10 

ph

út.  

 

10 

ph

út.  



 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6,5 điểm)    

Bài 1: (1,5 điểm-M2) Tính 

a/ 10303 x 4 + 27854    b/ 2429 - 7455 : 7 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

 

Bài 2: (1,5 điểm-M2,3) Tìm y 

a/ y  x  8 = 2864     b/ y : 3 + 65 = 1591 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

Bài 3: (2,5 điểm-M2) Một phân xưởng lắp ráp máy trong 7 ngày được 756 sản phẩm. Hỏi 

trong 5 ngày phân xưởng đó lắp ráp được bao nhiêu sản phẩm? (Biết rằng số sản phẩm lắp 

ráp được trong mỗi ngày là như nhau). 
 

Bài giải 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

Bài 4: (1 điểm-M4)  

a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…..) 

Khi độ dài cạnh của khu vườn hình vuông tăng gấp 2 lần thì diện tích khu vườn đó tăng gấp 

………..lần. 

b/ Hiệu của hai số là 564. Nếu tăng số bị trừ 96 đơn vị và giảm số trừ đi 54 đơn vị thì hiệu 

mới bằng bao nhiêu? 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 

 

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 2 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 


