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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Bài 1: (M1, 2 – 2,5 điểm)  

a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm của phép tính 48kg + 17kg =   ....  là:                                        

A. 66kg B.  76kg    C. 65kg      D. 41kg 

 b/Thứ năm tuần này là ngày 2 tháng 1 thì thứ sáu tuần sau sẽ là ngày:                  

     A. 8 tháng 1        B. 10 tháng 1         C. 9 tháng 1       D. 11 tháng 1 

c/ Độ dài một gang tay của em khoảng: 

  A. 12cm B. 30cm C. 4dm D. 25cm 

d/ Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là : 

  A. 100 B. 99 C. 98 D. 89 

e/ Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác?                                              

          A. 7                             B. 8 

          C. 9                             D. 10 

  

Bài 2: (M1,2 – 1,5 điểm) 

a/ Xem đồng hồ rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm                                                                                                             

                                                                                                  

Em dậy lúc ........ giờ sáng.                                   Em đi ngủ lúc 9 giờ tối hay lúc ....... giờ 
 

b/ Nối ô trống với phép tính thích hợp: 

                                                        27 <                   <   40 

 

 

  

18 + 47 25 + 17 16 + 27 28 + 2 



PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài  1: (M2 - 2 điểm)  Đặt tính rồi tính 

        48 + 35                         100 - 39                      43 + 37                 8 4 - 68             
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 2: (M3 - 1 điểm) Tìm y biết:       46 - y  =  55 – 36   
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 3:(M2 - 2 điểm) Thùng thứ  nhất đựng 47 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng 

thứ nhất 19 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu  ? 

Bài giải 
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Bài 4: (M3 – 0,5 điểm)  Điền kết quả vào chỗ chấm 

 Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 15 là ........................................ 

Bài 5:(M4 - 0,5 điểm) Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau trên bàn. Bạn Mai lấy 3 quả 

từ đĩa bên phải chuyển sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa nào nhiều hơn và nhiều hơn 

mấy quả?  

Hãy điền câu trả lời của em vào chỗ chấm 

       Đĩa  ..............................có nhiều cam hơn và nhiều hơn............quả.   

  GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 
 

 

  


