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Câu 1: (M1 – 2,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng  

a/ Hình được tô màu 
3

1
số ô vuông là:  

          

b/Các số 173; 137; 181; 118 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

 A. 181; 173; 137; 118                                B. 118; 137; 173; 181 

 C. 173; 137; 118; 181                                D. 118; 181; 137; 173 

c/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép đổi đơn vị đo 1m 9cm = ……cm là: 

A.  19cm                    B.
 
  109cm                      C. 91cm                     D.  10cm 

d/ Biết độ dài mỗi cạnh của hình tứ giác ABCD đều bằng 5dm. Vậy chu vi của hình tứ 

giác đó là: 

        A. 9dm                          B. 10cm                      C. 15cm                       D. 20 dm 

e/ Nối 2 đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau 

                                                                                                                        

 

      

 

Câu 2: (M1,2 – 2 điểm)   Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống   

        409 = 400 + 9   

        Bình cân nặng 37kg. Bình nặng hơn Hùng 5kg. Vậy Hùng cân nặng 42kg.    

         5 x 9 + 55 = 100 

        Thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 5. Thứ năm tuần trước là ngày 19 tháng 5. 

 

  15 : 00   21 : 00 

A B 

C D 



Câu 3: (M2 - 2 điểm)  Đặt tính rồi tính 

        45 + 38                      95 – 37                       255 + 43                     798 -  462   
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 4:  (M2,3 - 1 điểm) Tìm y biết    

                     896 – y = 655                                         y  x 4 = 469 - 441 
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 5:(M2 – 1,5 điểm) Bác An nuôi một đàn thỏ có tất cả 24 con. Số thỏ này được nhốt 

vào các chuồng, mỗi chuồng chỉ nhốt được 3 con thỏ. Hỏi bác An cần bao nhiêu chiếc 

chuồng để nhốt hết đàn thỏ đó?   

Bài giải 
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Câu 6:(M4 – 1 điểm)  Điền câu trả lời của em vào chỗ chấm. 

 a/ Viết 1 phép chia có số bị chia và số chia bằng nhau............................................................ 

 b/ Cô giáo mua 10 hộp bánh dẻo mỗi hộp có 2 cái bánh. Cô chia đều cho các bạn học sinh 

trong lớp, mỗi bạn được một nửa cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được chia bánh?         

      Số bạn được chia bánh là: ........................................................................................ 

  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) 
 

 
 

 


