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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

Bài 1: (M1 - 1 điểm)  Nối mỗi phân số (hỗn số) với số thập phân bằng nó. 

 
Bài 2: (M1,2 – 2 điểm) Hãy khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng  

a/  Trong các số thập phân: 24,05 ; 10,5 ; 10,04; 14,5 số thập phân nhỏ nhất là: 

        A. 24,05    B. 10,5                  C. 10,04                       D. 14,5 

b/ Tỉ số phần trăm của 0,126 và 9  là:   

       A. 0,014 %                     B. 0,14 %                      C. 1,4 %                    D. 140% 

c/ Cho phép tính 34,22 : y = 5,8. Giá trị phù hợp nhất của y là :  

        A. 198,476                      B.  59                          C. 5,9                  D.  0,59 

d/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của phép đổi: 3ha 5m2  =  .......................................... dam2  là:  

A. 3,5            B. 30,05            C. 300,05   D. 3005 

Bài 3:(M2 – 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống.  

Sau khi đi nhà sách mua đồ dùng học tập, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng 

với đủ 3 loại giấy bạc 20 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc mỗi loại 

em có thể nhận được là: 

a/ ....................tờ 20 000 đồng, .....................tờ 10 000 đồng, .....................tờ 5 000 đồng. 

b/ ....................tờ 20 000 đồng, .....................tờ 10 000 đồng, .....................tờ 5 000 đồng. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

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

a.  75,18 + 16,754     

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

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

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

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

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

  b. 345,1 – 17,25       

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

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

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

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

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

c. 25,8 x 3,02       

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

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

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

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

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

      d. 43,5: 0,58 

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

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

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

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

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

 



    

   Bài 2:(M2 – 2điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng  
2

3
 chiều 

dài. 

a. Tính diện tích mảnh vườn? 

b. Trên mảnh vườn đó, người ta trồng rau hết 80% diện tích. Tính diện tích đất còn lại chưa 

được sử dụng? 

Bài giải 
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  Bài 3:(M3 – 1,5 điểm)  Tìm y           y x 72,8  + y x 27,2  = 201,6  
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Bài 4:(M4 – 0,5 điểm)  Tính nhanh 
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