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Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)  

Câu 1(M1,2- 2 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a/ Chữ số 7 trong số 162, 57 chỉ: 

   A . 7 đơn vị  B . 7 phần mười  C . 7 chục  D . 7 phần trăm 

b/ Hỗn số 7
5

3
 viết dưới dạng số thập phân là: 

     A . 7,35           B . 7,53   C . 7,6  D . 7,06 

c/ Số có cùng giá trị với 0,8 là: 

     A . 0,800           B . 0,08   C . 0,008  D . 8,0 

d/ Thực hiện phép chia 28,19 : 8 (Thương lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân). Số dư của 

phép chia là: 

     A.  3   B.  0,3    C.  0,03  D.  0,003   

Câu 2(M2-1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

     a.     7,25 x 10 = …...….     C. 4,80 : 10 =…..….… 

     b.  0,064 x 100 = …...….     D. 7,3 : 100 = …..…… 

Câu 3(M3-1 điểm):  Điền dấu >, <, =  thích hợp vào chỗ chấm  

      a. 3m
2
 15cm

2
.......... 3,15m

2
 c. 5km

2
 15ha + 5ha ....... 515ha 

      b. 40 tạ 250kg ...........4,250 tấn d. 7000m + 3km ........ 10km 

Phần II: Tự luận (6 điểm) 

Câu 1(M1 – 2 điểm): Đặt tính rồi tính  

a. 35,124 + 24,682       

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

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

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

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

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

b. 17,42 – 8,62          

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

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

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

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

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

c. 12,5 x 3                   

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

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

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

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

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

      d. 19,72 : 5,8 

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

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

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

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

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

 

 



Câu 2(M2 – 2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26 m, chiều rộng bằng   

chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62%. Tính diện tích đất làm nhà. 

Bài giải 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 3(M3 – 1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a. 73,5 - 31,6 - 18,4 

  ………………………………………..……. 

  ………………………………………..……. 

  ………………………………………..……. 

 ………………………………………..…….. 

 ………………………………………..…….. 

 

b. 62,91 x 2,5 +  2,5  x 37,09 

  ……………………………………..………… 

  ……………………………………..………… 

  ……………………………………..………… 

  ……………………………………..………… 

  ……………………………………..………… 

 

Câu 4(M4 –1 điểm): Cô Hà gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng với lãi suất hàng tháng không 

thay đổi. Sau một tháng số tiền của cô có là 60 300 000 đồng. Hỏi: 

a. Số tiền của cô Hà sau một tháng đã được tăng thêm bao nhiêu phần trăm? 

b. Nếu các tháng tiếp theo cô Hà không rút lãi và tiếp tục gửi thì sau 2 tháng cô Hà có bao 

nhiêu tiền cả gốc và lãi? 

Bài giải 
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