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Phần I:Trắc nghiệm(3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất của câu số 1, 2 

Câu 1: (M1 - 2 điểm)  

a/ Phân số 
4

3
viết dưới dạng số thập phân là:  

A. 0,34                          B. 0,75                           C. 7,5                           D. 3,4 

b/ Phép nhân nhẩm 92,345 x 0,01 có kết quả là: 

        A. 9,2345    B. 0,92345                     C. 923,45                 D. 9234,5 

c/   Biết 25% của một số là 40. Số đó là: :
 
 

A.  0,625        B.  1000               C. 160                  D. 10   

d/ Kết quả của phép trừ số đo thời gian  21 giờ 15 phút – 7 giờ 32 phút  là:   

       A. 12 giờ 43 phút         B. 14 giờ 43 phút       C. 28 giờ 47 phút  D.  13 giờ 43 phút  

Câu 2:(M2 – 1 điểm)  

a/ Một hình lập phương có chu vi đáy là 20cm. Thể tích của hình lập phương là:  

     A. 8000 cm
3    

      B. 125 cm
3 

     C. 15 cm
3
        D. 125 cm

2
 

b/ Một khối kim loại cứ 500cm
3
 cân nặng 3,9 kg. Vậy 250cm

3
 khối kim loại đó cân nặng:  

A.19,5 kg B.7,8 kg C.1,95 kg D.0,78 kg 

Phần I: Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: (M1- 1 điểm)  Điền số  thích hợp vào chỗ chấm  

 a) 25,3 dm
3
 = ...............m

3  
                              c) 26254 m

2
  = .................. ha 

 b) 2,5 giờ   = ……giờ ……phút                      d) 6 giờ 6 phút =  ……….giờ  

Câu 2: (M2 – 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức  

              a/ 13,5 x 5,6 – 21,7                                         b/ 17,3 + 59,8 : 2,6 
                          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 



Câu 3: (M3 – 1,5 điểm)  Lúc 7giờ45 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. 

Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 52km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 

9giờ15phút. Tính độ dài quãng đường AB?  

                          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 4(M3 –1,5 điểm) Một bể bơi có chiều dài 120m, chiều rộng 50m, sâu 2,5m. Hỏi cần 

bao nhiêu viên gạch men kính hình vuông có cạnh 0,5m để lát kín bên trong bể bơi 

đó?(Biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể) 

Bài giải 
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Câu 5 (M4 –1 điểm) 

a/ Trong biểu thức 
117

100 y
 = 

9

8

           
y có giá trị  là: ................................................................

 
 

b/ Cho hình thoi như hình vẽ dưới đây. Người ta mở rộng hình thoi đó để được một hình 

chữ nhật có diện tích 375cm
2
 nhưng vẫn giữ nguyên hai đường chéo của hình thoi đó. Tìm 

diện tích hình thoi khi chưa mở rộng? (Vẽ hình và giải thích cách tính) 
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 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) 

 

   


