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I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1.  Số liền trước của số 14685 là:  

A. 14683 B. 14684 C. 14686 D. 14687 

Câu 2: Số gồm 5 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị viết là:  

A. 5638 B. 56380 C. 56308 D. 50608 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 435 + 360 : 5 là:  

A. 159 B. 795 C. 72 D. 507 

 

 

Câu 4. Đồng hồ chỉ:  

A. 10 giờ 10 phút 

B. 10 giờ kém 8 phút 

C. 10 giờ 8 phút 

D. 10 giờ kém 10 phút 

 

Câu 5. Lớp 3A có 39 học sinh, cứ 2 học sinh thì ngồi 1 bàn. Vậy cần ít nhất số 

bàn để ngồi hết 39 học sinh của lớp 3A là: 

A. 20 bàn B. 21 bàn C. 22 bàn D. 23 bàn 

Câu 6. Để làm thẻ thư viện, Lan phải chụp 1 tấm ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.  

Vậy diện tích tấm ảnh đó là:  

A. 24cm2 B. 24cm C. 20cm2 D. 20cm 

Câu 7: Hai năm trước tuổi ông là 62 tuổi. Hiện nay ông gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện 

nay cháu bao nhiêu tuổi ? 

Trả lời: Hiện nay, cháu………. tuổi. 

Câu 8: Mẹ mua một con cá chép hết 62 000 đồng, và 3 kg cà chua, giá 8000  đồng 

1kg. Mẹ đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu 

tiền? 

Trả lời:  Cô bán hàng phải trả lại mẹ …………đồng 

II. Tự luận:    

Câu 8. Tìm x:  

             

52646  –  x  =  40392 x   :   4   =  2021 ( dư 2) 



Câu 7. Đặt tính rồi tính:  

         36719  + 1658          52548 - 35086           13742 × 3                10865 : 4 

 Câu 9.  Cuộn dây điện dài 128 m, được cắt thành 8 đoạn dây đều bằng nhau. 

Người ta đã lấy 5 đoạn để làm đường điện trong bếp .Hỏi người ta lấy ra bao 

nhiêu mét dây điện? 

Bài giải 

 

Câu 12: Một mảnh giấy màu hình vuông có chu vi là 3dm6cm. Tính diện tích 

mảnh giấy  màu đó?  

Bài giải 

 

Câu 10. Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có một chữ số, 

thương là số nhỏ nhất  có bốn chữ số khác nhau và số dư kém hơn số chia 4 đơn 

vị. Tìm số bị chia của phép chia đó  là………………………….. 

Câu 11: Biết Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu giữ nguyên số bị 

trừ và  bớt đi số trừ đúng bằng số tròn chục lớn nhất thì Hiệu mới của hai số là 

…………………………………… 

 


