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Phần I: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)  

Câu 1: (M1 – 2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a/ Số thập phân “ Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm”
 
được viết là: 

A.  328,5      B.  32,85          C. 32,085            D.  32,0085 

b/ Giá trị của chữ số 5 trong số  723,659 là:  

A. 5 đơn vị                 B. 
10

5
  C.  

100

5
   D. 

1000

5
   

 

c/ Hỗn số  18   viết dưới dạng số thập phân là: 

A.  18,7 B.  18,007 C.  18,700 D.  18,07 

d/ Biết 
10

3
quãng đường AB dài 180 km.Vậy cả quãng đường AB dài số ki-lô- mét là :  

A. 540 km B. 54km C. 60 km D. 600km 

Câu 2: (M2 – 1.5 điểm) Điền kết quả vào chỗ chấm(…..) 

a) Mua 15 hộp đồ dùng học toán phải trả 900 000 đồng. Vậy mua 35 hộp đồ dùng học toán 

như thế phải trả số tiền là: ……………………………………………………………………  

b) Trong phép tính sau:  x -  
 

 
 =  

 

 
   x có giá trị là ………................................................... 

c/ Hãy viết 2 giá trị của x sao cho 3,1 < x < 3,2. Giá trị của x là: ........................................... 

Phần II: TỰ LUẬN (6,5 điểm) 

Câu 1:(M2 – 1,5 điểm)  

a/ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phép đổi đơn vị đo sau:  

          9kg 54 g = ………… kg                               6hm
2
 15m

2
 = ……………..dam

2
    

        6m 25 cm = ................m             7,89675 ha =…...................... m2 
 

b/  iết c c số thập phân 1,028 ;  10,28 ;  10,028 ;  10,208; 1,208  theo thứ tự từ lớn đến bé: 

………………………………………………………………………………………….. 

Câu 2:(M2 – 2 điểm) Tính: 

 a/ 
5

7
  + 

5

4
+ 

2

7
  + 

57

100
 + 

5

11
 +  

3

4
 + 

6

11
 + 

86

200
                      b/ 3

5

1
 : 1

3

1
 x 20 = 

 



                     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Câu 3:(M3 - 2,5 điểm) Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 195 người ăn trong 15 ngày. Nay có 

130 người chuyển đi nơi kh c. Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao 

nhiêu ngày?  (Biết rằng mức ăn của mỗi người như nhau)  

Bài giải 
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 Câu 4:(M4–0,5 điểm)Viết số thập phân nhỏ nhất có các chữ số khác nhau, có tổng các chữ 

số là 14  

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

        GV coi thi                           GV chấm lần 1           GV chấm lần 2                

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

 


