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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

Bài 1: (2,5 điểm-M1,2,3) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.   

a/ Sè liÒn sau sè 459 lµ:  

 A. 451         B. 449              C. 460   D. 440                      

b/ Cho 5m7cm = …….cm. Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm lµ: 

A. 507   B. 570   C. 57    D. 75 

c/ KÕt qu¶ cña phÐp chia 307 : 3 là: 

A. 12 d 1         B. 102             C.102 d 1    D. 120 d 1               

d/ Sè gãc vu«ng cã trong h×nh bªn lµ: 

A. 4 gãc vu«ng  C. 6 gãc vu«ng                         

B. 5 gãc vu«ng  D. 7 gãc vu«ng 

 

e/ Mét líp cã 35 häc sinh, phßng häc ®ã chØ cã lo¹i bµn hai chç ngåi. Số bàn học nh 

thÕ cÇn cã Ýt nhÊt ®Ó ®ñ chç ngåi cho häc sinh là: 

C. A. 17 bµn           B.18 bµn  C. 19 bµn    D. 20 bµn 

Bài 2: (0,5 điểm-M1) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

  

7 giê 15 phót  5 giê  kÐm 20 phót  
 

Bài 3: (1 điểm-M3) Nçi mçi biÓu thøc víi gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®ã. 

400 :  4 x 2  100 
   

160 -  30 x 2  200 
   

150 - (50 + 100)  

 

300 
   

320 - 40 : 2 

 

0 

 



PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1:(1 điểm-M2) Tìm m, biết:       

           m  : 5  =  115                                                         636  :   m  = 6 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 2: (2 điểm-M1) Đặt tính rồi tính 

       109 + 635       972 - 935        109 x 8                    407 : 5 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Bài 3: (1 điểm-M2) Mét quyÓn truyÖn dµy 135 trang. Minh ®· ®äc ®îc  sè trang cña 

quyÓn truyÖn ®ã. Hái Minh ®· ®äc ®îc bao nhiªu trang? 

Bài giải 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Bài 4: (1 điểm-M3)  Trang tr¹i nhµ b¸c Mai cã 119 con gµ trèng, sè gµ m¸i gÊp 2 lÇn sè 

gµ trèng. Hái trang tr¹i ®ã cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ? 

Bài giải 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 5: (1 điểm-M4)  a/ Tích của hai số bằng 48. Nếu gấp một thừa số lên 2 lần thì tích 

mới là bao nhiêu? 

Trả lời: Tích mới là:...................  

b/ Phương đố Hà: “Tớ lấy một số chia cho 3 thì được 11. Hỏi nếu lấy số đó nhân với 3 

thì được bao nhiêu?” 

Trả lời: Nếu Phương lấy số đó nhân với 3 thì được kết quả là:......................................... 
GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
                   GV chấm lần 1 

                   (Kí và ghi rõ họ tên) 
                        GV chấm lần 2 

                     (Kí và ghi rõ họ tên) 



 

 

 

 


