
Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 01 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Số 40 025 đọc là: 

A. Bốn mươi nghìn không trăm hai năm. 

B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm. 

C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và năm đơn vị. 

D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị. 

b) Giá trị của biểu thức: 456 − 95 × 3 là: 

A. 361         B. 1083         C. 171         D. 271 

c) Biết: y x 5 = 31625. Giá trị của y là: 

A. 𝑦 = 31625         B. 𝑦 = 3265         C. 𝑦 = 6325          D. 3625 

d) Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là: 

A. 99 999         B. 99 998         C. 88 889          D. 99 990 

e) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 

A. 10 000         B. 10 001          C. 10 234           D. 11 111 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Đặt tính và tính: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

a) 65345 + 23789 

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

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

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

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

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

b) 89456 – 32547 

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

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

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

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

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

c) 345 x 6 

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

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

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

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

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

d) 78980 : 5 

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

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

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

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

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



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. 

123 645; 132 456; 123 456; 123 654; 132 546 

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

Bài 4: Một thửa ruộng hình vuông có cạnh bằng 7m. Tính chu vi của thửa ruộng 

đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 56cm, số đo chiều rộng là số lớn nhất có 

một chữ số theo đơn vị xăng-ti-mét. Tính diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Nếu a là số có một chữ số thì biểu thức A = 251 x a + 234 có giá trị lớn 

nhất là bao nhiêu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 7: 

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 23 là: ............... 

b) Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số mà tổng các chữ số bằng 23 là: ................ 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 02 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Số lớn nhất trong các số: 599 875; 99 875; 599 857; 98 959 là: 

A. 599 875         B. 99 875             C. 599 857               D. 98 959 

b) Số 387 654 có chữ số 8 thuộc hàng: 

A. Trăm nghìn         B. Chục nghìn             C. Nghìn               D. Trăm 

c) Các chữ số thuộc lớp nghìn trong số 246 357 là: 

A. 3; 5; 7         B. 6; 3; 5             C. 4; 6; 3                   D. 2; 4; 6 

d) Số bé nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị 

là 3: 

A. 999 893          B. 111 813              C. 100 803               D. 100 813 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Số lớn nhất có 6 chữ số là: ................................ 

b) Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: ............... 

c) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:......................... 

d) Số lớn nhất có 6 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 12 là:......................... 

e) 365 456 203; 365 456 204; 365 456 205; ...............;............... 

Bài 3: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

25 386...........23 407 34 089..............34 000 + 89 

178 560.........145 306 500 102.............709 298 

999 098..........989 098 100 001.............987 001 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 4: a) Tính tổng của số lớn nhất có năm chữ số với số lớn nhất có ba chữ số. 

b) Tính hiệu của số lẻ bé nhất có năm chữ số và số chẵn lớn nhất có bốn chữ số. 

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

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

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

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

Bài 5: Một nhà máy trong 5 ngày sản xuất được 5420 thùng sơn. Hỏi trong 8 ngày, 

nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu thùng sơn như thế? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 6: Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số mà tổng các chữ số bằng 2, rồi xếp các 

số đó theo thứ tự tăng dần. 

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

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

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

 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 03 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Số gồm 2 chục triệu, 7 nghìn và 8 đơn vị là: 

A. 278      B. 20 700 800      C. 20 007 008      D. 20 070 008 

b) Số bảy mươi tám triệu không trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm linh sáu 

là: 

A. 78 201 806      B. 78 021 806      C. 87 021 806      D. 78 021 860 

Bài 2: Viết số: 

a) Số bé nhất có bảy chữ số:........................................ 

b) Số lớn nhất có tám chữ số khác nhau:..................... 

c) Số chẵn bé nhất có chín chữ số:.............................. 

d) Số lẻ bé nhất có mười chữ số:................................. 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 456 123; 456 124; 456 125; .................; ..................; .................... 

b) 123 453; 123 455; 123 457; .................; ..................; .................... 

c) 357 432; 357 434; 357 436; .................; ..................; .................... 

Bài 4: Viết các số sau thành tổng: 

a) 567 894 =  ......................................................................................................  

b) 123 568 =  ......................................................................................................  

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 5: Cho các chữ số 4; 5; 6. Từ các chữ số đã cho hãy viết thành các số có ba 

chữ số khác nhau rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự tăng dần. 

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

Bài 6: Tìm một số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn 

vị và tổng 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có hai chữ số. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 7: Một nông trại trồng cây ăn quả có tất cả 360 cây, trong đó có 
1

5
 là cây nhãn, 

số cây vải gấp 2 lần số cây nhãn, còn lại là cây cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu 

cây? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 04 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Cho x là số tròn chục, tìm x biết: 2010 < x < 2025 

A. 𝑥 = 2011      B. 𝑥 = 2015      C. 𝑥 = 2020      D. 𝑥 = 2024 

b) Số bé nhất trong các số 2007; 2008; 2009; 2010 là: 

A. 2008      B. 2009      C. 2007      D. 2010 

c) Cách mạng tháng Tám 19 tháng 8 năm 1945. Vậy năm đó thuộc thế kỉ: 

A. XIX      B. XVIII      C. XX      D. XXI 

d) 3 giờ 20 phút bằng: 

A. 120 phút      B. 180 phút      C. 182 phút      D. 200 phút 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

3 tấn           = ................ tạ 2 phút 15 giây   = .................. giây 

5 tấn 45 kg = ................ kg 20 thế kỉ 8 năm = .................. năm 

3 tạ 6 yến   = ................ kg 1

5
 giờ                  = .................. phút 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Năm 2010 kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 1000 năm trước vua 

Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. Hỏi năm đó là năm nào và thuộc thế kỉ nào? 

Bài giải 

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

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

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

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

Bài 4: Có hai xe chở xi măng, xe thứ nhất chở được 5 tấn 5 tạ xi măng, xe thứ hai 

chở được ít hơn xe thứ nhất 1200kg xi măng. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao 

nhiêu tạ xi măng? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

Bài 5: Trong một tháng có ngày thứ hai đầu tiên là ngày 5. Hỏi ngày 28 của tháng 

đó là thứ mấy? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Minh thấy trong vườn nhà bác An vừa có gà và thỏ, trong đó có 4 con thỏ, 

trong đó có 4 con thỏ và số chân gà Minh đếm được bằng số chân thỏ. Hỏi vườn 

nhà bác An có mấy con gà? 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 7: Hiện nay, mẹ 40 tuổi, con gái 10 tuổi và con trai 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu 

năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai con? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 05 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Chọn các phát biểu đúng. 

A. Năm thường có 366 ngày 

B. Năm nhuận có 366 ngày 

C. Tháng có 30 ngày trong năm là: 2; 4; 6; 9; 10 

D. Tháng có 31 ngày trong năm là: 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12 

b) Có ba giá sách, giá thứ nhất có 450 quyển, giá thứ hai có 620 quyển, giá 

thứ ba có 766 quyển. Trung bình mỗi giá sách có bao nhiêu quyển sách? 

A. 1836 quyển 

B. 612 quyển 

C. 821 quyển 

D. 836 quyển 

c) Trung bình cộng của các số 18; 23; 28; 33; 38 là: 

A. 27      B. 28      C. 29      D. 30 

d) Trung bình cộng hai số là 54, số thứ nhất là 35. Vậy số thứ hai là: 

A. 108      B. 89      C. 73      D. 19 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Một đội xe chở hàng cho nhà máy, đợt đầu có 3 xe chở được 2150 yến 

hàng, đợt hai có 4 xe chở được 2540 yến hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được 

bao nhiêu tạ hàng? 

Bài giải 

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

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

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

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

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

Bài 3: Khối lớp 4 của một trường Tiểu học có bốn lớp 4, trong đó có 2 lớp, mỗi 

lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại, mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp 

có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 4: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Hãy tìm 5 số lẻ đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 5: Ngày 12 tháng 5 là thứ tư. Hỏi ngày cuối cùng tháng đó là ngày thứ mấy? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 6: Cân nặng trung bình của gà và chó kém cân nặng của chó là 6kg. Hỏi chó 

nặng hơn gà bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 06 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Giá trị của chữ số 4 trong số 247853 là: 

A. 400000      B. 47000      C. 40000      D. 4000 

b) Chọn đáp án đúng: 

A. 120 phút = 2 giờ 

B. Năm 2000 thuộc thế kỉ 21 

C. 
1

2
 phút = 36 giây 

D. Năm 2008 thuộc thế kỉ 21 

c) Kết quả của phép tính: 876505 – 453287 là: 

A. 423218      B. 423228      C. 423328      D. 423128 

d) Kết quả của phép tính: 769876 + 65487 là: 

A. 835263      B. 835363      C. 835353      D. 853236 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Tìm x, biết: 

a) 𝑥 + 345678 = 998769 b) 300557 – x = 100212 

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

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

Bài 3: Một cửa hàng bán vải có 3456m vải, ngày đầu bán được 876m, ngày hôm 

sau bán được ít hơn ngày đầu 234m. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu 

mét vải? 

Bài giải 

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

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

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

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

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

Bài 4: Cho biểu thức M = 2017 – 125 x a (a là số tự nhiên có 1 chữ số) 

a) Tính giá trị biểu thức M với a = 5. 

b) Giá trị biểu thức M nhỏ nhất khi a bằng bao nhiêu? Tính giá trị khi đó của 

M. 

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

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

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

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

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

Bài 5: Tấm vải xanh dài 250m và dài hơn tấm vải đỏ 36m. Hỏi trung bình mỗi 

tấm vải dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 17 lít dầu. Nếu không tính 

thùng dầu thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất 

chứa bao nhiêu lít dầu? 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 07 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Tổng của 131131 và 245245 là: 

A. 376476      B. 366366      C. 376376      D. 386386 

b) Hiệu của 742356 và 356478 là: 

A. 495878      B. 486878      C. 385978      D. 385878 

c) Tam giác ABC có 3 cạnh lần lượt có số đo là: a = 3dm; b = 12cm; c = 10cm. 

Vậy chu vi của tam giác đó là:  

A. 52cm      B. 23cm      C. 32cm      D. 25cm 

d) Giá trị của biểu thức m + n x p bằng bao nhiêu nếu m = 10, n = 5 và p = 2? 

A. 30      B. 70      C. 20      D. 17 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) a x b x c với a = 9; b = 5; c = 8;      b) a + b x c với a = 5; b = 7; c = 9 

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

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

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

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 324175 + 123456 + 375825 + 276544;     b) 14968 + 9035 – 986 – 35 

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

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

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

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

  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Có ba thửa ruộng, thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 2345kg thóc, thửa 

ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 346kg thóc, thửa 

ruộng thứ ba thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 301kg. Hỏi cả ba thửa 

ruộng thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi 60cm. Nếu giảm chiều dài đi 5cm và thêm 

vào chiều rộng 5cm thì hình chữ nhật đó trở thành một hình vuông. Tính diện tích 

hình chữ nhật ban đầu. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là a, b, c. 

a) Lập biểu thức tính chu vi P của tam giác ABC. 

b) Tính P nếu a = 50cm, b = 30cm và c = 40cm. 

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 08 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Tổng hai số là 82, hiệu hai số là 14. Vậy, hai số đó là:  

A. 33 và 49   B. 48 và 34   C. 45 và 37   D. 32 và 50 

b) Tổng của hai số lẻ bằng 234 và giữa chúng có đúng 3 số lẻ khác. Hai số lẻ 

đó là: 

A. 113 và 121   B. 234 và 8   C. 234 và 242   D. 115 và 119 

c) Một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của nó là 8, hiệu các chữ số của 

nó là 4 và chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị. Số đó là số nào? 

A. 84   B. 48   C. 62   D. 26 

d) Hai số có tổng bằng số lớn nhất có hai chữ số và hiệu bằng tích 2 chữ số 

của số lớn nhất có hai chữ số đó. Hai số đó là: 

A. 99 và 81   B. 98 và 72   C. 90 và 9   D. 81 và 90 

Bài 2: Hình vẽ bên có: 

a) ..... góc nhọn 

b) ..... góc tù 

c) ..... góc vuông 

d) ..... góc bẹt 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

a) 7920 – 4932 + 6372 : 9           b) 234 x 54 + 47 x 234 – 234 

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

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

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

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 1236 + 3764 + 2145           b) 2347 + 135 – 347 

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

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

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

Bài 5: Hai thùng đựng dầu có tất cả là 420 lít dầu. Người ta chuyển 40 lít dầu từ 

thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lít 

dầu ban đầu ở mỗi thùng. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Hiện nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 36 

tuổi. Tính số tuổi của mỗi người. 

Bài giải 

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

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

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

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

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



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 09 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành: 

A. 2 góc vuông 

B. 3 góc vuông 

C. 4 góc vuông 

D. 1 góc vuông 

b) Tổng hai số bằng 150, hiệu hai số cũng bằng 150. Hai số đó là: 

A. 75 và 75 

B. 100 và 50 

C. 150 và 0 

D. 150 và 150 

c) Một tứ giác có chu vi bằng 248cm. Biết tứ giác đó có hai cạnh dài bằng 

nhau và bằng 56cm, cạnh thứ ba dài 76cm. Độ dài cạnh thứ tư là: 

A. 188cm    B. 112cm    C. 60cm    D. 64cm 

d) Giá trị của chữ số 5 trong số 152017 là: 

A. 5000    B. 52000    C. 50000    D. 500000 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm các từ: song song; vuông góc cho thích hợp. 

Hình chữ nhật ABCD có: 

a) Cạnh AB .................................. Cạnh DC 

b) Cạnh BC .................................. Cạnh CD           A                                B                 

c) Cạnh AB .................................. Cạnh BC 

d) Cạnh BC .................................. Cạnh AD 

e) Cạnh CD .................................. Cạnh AD           C                                D 

g) Cạnh DA .................................. Cạnh AB 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: a) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. 

Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 

b) Vẽ một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật và tính diện tích 

hình vuông đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 8 tấn hàng, xe thứ hai chở được 72 tạ hàng, xe thứ 

ba chở được 7600kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 5: Một kho lương thực nhập thóc trong hai đợt được tất cả 12632 tạ thóc. 

Nếu đợt thứ nhất nhập thêm 370 tạ thóc thì sẽ hơn đợt hai 246 tạ. Tính số thóc 

kho lương thực nhập trong mỗi đợt. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 10 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Chọn câu đúng: 

A. Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là 99 786 

B. Chữ số 7 trong số 576 984 có giá trị là 70 000 

C. Bác Hồ sinh năm 1890 là thuộc thế kỉ XIX 

D. 8 tấn 15kg = 815kg 

b) Tổng của hai số chẵn là 164, biết giữa chúng có đúng 4 số lẻ. Hai số đó là: 

A. 80 và 88     B. 78 và 84    C. 78 và 86    D. 84 và 92 

c) 98675 < x < 98679, số tự nhiên thoả mãn giá trị x là: 

A. 98676 và 98677 

B. 98676; 98677 và 98678 

C. 98677 và 98678 

D. 98676 và 98678 

d) Ba số có trung bình cộng bằng 78, số thứ nhất kém số thứ hai 16 đơn vị, số 

thứ hai kém số thứ ba 16 đơn vị. Ba số cần tìm: số thứ nhất, số thứ hai, số 

thứ ba lần lượt là: 

A. 60; 76; 92    B. 62; 78; 94    C. 61; 77; 93    D. 63; 79; 95 

Bài 2: Hình vẽ bên: 

- Có .......... góc vuông                                  B                              C 

- Có .......... góc nhọn 

- Có .......... góc tù 

- Cạnh AB vuông góc với ........... 

- Cạnh BC song song với cạnh ..............      A                                             D 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức 4785 : a – 126 với a = 5. 

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

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

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

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

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

Bài 4: Trong đợt thu gom giấy vụn, lớp 4A thu được 56kg, lớp 4B thu được nhiều 

hơn 4A 12kg, lớp 4C thu được ít hơn 4B là 6kg. Hỏi trung bình mỗi lớp thu được 

bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 48cm. Chiều rộng kém chiều dài 10cm. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 6: Tìm y, biết: 

a) 34527 – y = 594 : 9            b)  98675 – y = 30546 + 29618 

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Kết quả của phép tính: 510542 x 3 là: 

A. 1531662      B. 1531626      C. 1351626      D. 1531262 

b) Biết x : 200 = 2450. Giá trị của x là: 

A. 490 000      B. 4900      C. 49 000      D. 48 000 

c) Một chiếc bút giá 8500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 chiếc bút như vậy 

thì 10 em mua hết tất cả bao nhiêu tiền? 

A. 8500 đồng       B. 17 000 đồng      C. 85 000 đồng      D. 170 000 đồng 

d) 5dm2 3cm2 = .............. cm2. Số điền vào chỗ chấm là: 

A. 53      B. 5003      C. 305      D. 503 

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức: 

a) 3528 x 8 + 36025                     b) 5016 x 9 – 7345 

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

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

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

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 5 x 15 x 2                       b) 25 x 7 x 4 x 5 

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

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Một cửa hàng lương thực, ngày đầu nhập 30 bao gạo, mỗi bao nặng 80kg; 

ngày thứ hai nhập 45 bao gạo, mỗi bao nặng 60kg. Hỏi cả hai ngày cửa hàng nhập 

vào bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 5: Bốn tổ công nhân chuyển hàng vào kho, tổ một chuyển được 18 tấn, tổ hai 

chuyển được 16 tấn, tổ ba chuyển được 17 tấn. Tổ bốn chuyển được số tấn bằng 

mức trung bình của cả bốn tổ. Tính số hàng tổ bốn chuyển được. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 6: Mẹ hơn Thái 30 tuổi. Đến năm 2010 tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 46 

tuổi. Hỏi mẹ sinh Thái vào năm bao nhiêu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 12 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Trung bình cộng của ba số: 57; 75; 96 là: 

A. 66      B. 57      C. 51      D. 76 

b) Khoanh vào ý đúng: 

A. 120 phút = 2 giờ 

B. 2 tấn 35 kg > 2035 kg 

C. 2m2 34dm2 = 234dm2 

D. 12dm2 4cm2 < 124cm2 

c) Biết: 45 x (x + 134) = 45 x 254. Giá trị của x là: 

A. 𝑥 = 254             B. 𝑥 = 201            C. 𝑥 = 120             D. 𝑥 = 210 

d) Diện tích một hình vuông có chu vi 124cm là: 

A. 31cm2     B. 62cm2   C. 248cm2             D. 961cm2 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a) 1234 x 90 

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

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

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

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

b) 23654 + 87012  

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

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

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

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

c) 20129 - 4365  

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

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

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

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

d) 345 x 40 

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

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

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

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

Bài 3: Có ba đội đi trồng cây, trồng được tất cả 1270 cây. Đội I trồng ít hơn tổng 

số cây của đội II và đội III là 70 cây. Đội II trồng nhiều hơn đội III 30 cây. Tính 

số cây mỗi đội đã trồng. 

Bài giải 

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

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

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

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

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

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

Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức: 

a) 125 x 9 – 46 x 10           b) (2347 – 1387) x 30 + 4598 x 5  

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

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

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

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

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

Bài 5: Cửa hàng có 12 thùng bánh. Mỗi thùng có 24 gói bánh. Cửa hàng đã bán 

8 thùng bánh. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói bánh? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 6: Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi Mai là 36 tuổi, trung bình cộng 

tuổi bố và tuổi Mai là 23 tuổi. Ông hơn Mai 54 tuổi. Tính tuổi Mai. 

Bài giải 

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

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

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



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 13 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Tổng 2 số là 12000. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 2000. Số thứ hai là: 

A. 10 000       B. 7 000      C. 6 000        D. 5 000 

b) Có thể chuyển biểu thức 10 x 5 + 4 x 5 thành biểu thức nào sau đây? 

A. 54 x 5       B. 14 x 5      C. 14 x 25       D. 10 x 20 

c) Các khối lớp 1; 2; 3 có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 32 học sinh. Khối lớp 

4; 5 có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Cả 5 khối có số học sinh 

là: 

A. 1002 học sinh 

B. 992 học sinh 

C. 982 học sinh 

D. 972 học sinh 

d) Hai kho lớn, mỗi kho chứa 14580kg gạo và một kho nhỏ chứa 10350kg gạo. 

Trung bình mỗi kho chứa số gạo là: 

A. 13170kg       B. 13173kg       C. 22837kg       D. 23237kg 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm: 

21 000kg = ................ tấn 6 tạ 34kg = ................. kg 

7m2 5dm2 = .............. dm2  601 342cm2 = ..... m2..... dm2 ..... cm2 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 345 x 24 + 345 + 345 x 75           b) 456 x 207 – 207 x 356 

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

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Tìm x biết: 

a) 𝑥 ∶ 351 = 318 – 97            b) 𝑥 : 23 – 105 = 256 

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

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

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

 

 

Bài 5: Khối lớp 3 có 350 học sinh, khối lớp 4 có 310 học sinh, mỗi học sinh mua 

20 quyển vở. Hỏi khối lớp 3 mua nhiều hơn khối lớp 4 bao nhiêu quyển vở? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Tổng số tuổi của ông và cháu hai năm trước là 64 tuổi. Biết 3 năm nữa ông 

hơn cháu 56 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 14 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Hình vẽ bên có: 

A. 3 góc 

B. 4 góc 

C. 5 góc 

D. 6 góc 

b) Hình vẽ bên có: 

A. 2 góc vuông và 4 góc không vuông 

B. 3 góc vuông và 3 góc không vuông 

C. 1 góc vuông và 3 góc không vuông 

D. 2 góc vuông và 3 góc không vuông 

 

c) Lớp 4A có 19 học sinh giỏi, như vậy lớp 4A có số học sinh giỏi nhiều hơn 

lớp 4B 2 em và kém lớp 4C 2 em. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu em 

học sinh giỏi? 

A. 21 em        B. 19 em        C. 17 em        D. 18 em 

d) Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi mẹ cộng tuổi con bằng 46 tuổi. Tuổi của mỗi 

người hiện nay lần lượt là: 

A. Mẹ 32 tuổi, con 14 tuổi 

B. Mẹ 36 tuổi, con 10 tuổi 

C. Mẹ 39 tuổi, con 7 tuổi 

D. Mẹ 37 tuổi, con 9 tuổi 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Tìm y, biết: 
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Ngày.........tháng...........năm............ 
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a) 200 : y + 400 : y = 2            b) y x 354 = 133 x 354 

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

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

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

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

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

Bài 3: Hai thùng dầu chứa tất cả 211 lít, sau khi lấy ra ở mỗi thùng một số dầu 

bằng nhau thì thùng thứ nhất còn lại 85 lít, thùng thứ hai còn lại 46 lít. Tính số 

dầu lúc đầu có ở mỗi thùng. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 4: Tổng hai số bằng 11993. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn hơn số bé một số 

đơn vị bằng hiệu giữa số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số lẻ nhỏ nhất có bốn 

chữ số. 

Bài giải 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 356 x 41 + 356 x 35 + 356 x 23 + 356              b) 702 : 9 + 198 : 9 

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

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

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

Bài 6: Cho một số có hai chữ số, khi ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 1 

thì tổng của số mới và số đã cho là 168. Tìm số đã cho. 

Bài giải 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 15 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) (36 + 18) x 9 = ? 

A. 36 x 9 + 18 x 9 

B. 36 + 9 x 18 + 9 

C. 36 x 9 + 18 

D. 36 + 18 x 9 

b) Thương của hai số là 2145. Nếu giảm số chia đi 3 lần thì được thương mới 

là: 

A. 715       B. 2142       C. 2148       D. 6435 

c) Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 3 chữ số 

chẵn khác nhau là: 

A. 199980       B. 101898       C. 201348       D. 201338 

d) Một hình vuông có diện tích là 400cm2. Vậy chu vi hình vuông đó là: 

A. 100cm       B. 80cm       C. 60cm       D. 120cm 

e) Có 2017kg gạo. Có thể đóng được bao nhiêu bao gạo 1 tạ hoặc bao nhiêu 

bao gạo 50kg và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 20 bao 1 tạ và thừa 17kg hoặc 40 bao 50kg và thừa 17kg 

B. 20 bao 1 tạ và thừa 7kg 

C. 19 bao 1 tạ, 2 bao 50kg 

D. 10 bao 1 tạ, 20 bao 50kg và thừa 7kg 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Phần II: Tự luận 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a) 2400 : 200 

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

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

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

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

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

b) 414 : 18 

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

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

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

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

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

c) 6944 : 56 

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

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

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

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

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

d) 346 : 26 

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

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

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

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

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

Bài 3: Tìm x: 

a) 486 : x – 126 : x = 60             b) 725 : x + 175 : x = 50 

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

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

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

 

Bài 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 2052kg đường, ngày thứ hai bán được 

4428kg. Biết rằng đường được đóng vào các túi đều nhau, mỗi túi 12kg. Hỏi cả 

hai ngày cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu túi đường? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 392m. Nếu tăng chiều rộng mảnh 

đất thêm 12m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 1500m2. Tính diện tích lúc đầu 

của mảnh đất. 
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Bài giải 

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

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

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

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

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

 

Bài 6: Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được 22 bao gạo tẻ, mỗi bao đựng 

45kg. Buổi chiều bán được 11 bao gạo nếp, mỗi bao đựng 40kg. Hỏi ngày hôm 

đó cửa hàng đã bán tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 16 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Chữ số 7 trong số 127 356 có giá trị là: 

A. 127       B. 7       C. 700       D. 7000 

b) Số thích hợp điền vào chỗ trống để 7m2 12cm2 = ................ cm2 là: 

A. 712       B. 7012       C. 70012       D. 71200 

c) Giá trị của biểu thức 600 : 30 + 20 x 5 là: 

A. 200       B. 60       C. 150       D. 120 

d) Xây 15m2 tường nhà hết 975 viên gạch. Hỏi xây 450m2 tường nhà bằng 

cùng loại gạch đó hết bao nhiêu viên gạch? 

A. 28750 viên 

B. 29000 viên 

C. 29250 viên 

D. 30000 viên 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a) 27356 + 1876 

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

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

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

b) 687429 – 396272 

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

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

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

c) 12546 : 123 

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

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

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

d) 10725 : 25 

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

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

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

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Bài 3: Có một đội xe chở gạo, 14 xe đầu mỗi xe chở được 2730kg, 12 xe sau mỗi 

xe chở được 2873kg. Hỏi trung bình mỗi xe của đội chở được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

Bài 4: Tìm ab̅̅ ̅ biết 6ab̅̅ ̅̅ ̅ + ab̅̅ ̅ = 724. 

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

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

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

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

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

Bài 5: Cho hình chữ nhật có chu vi 70cm, người ta kéo dài chiều dài thêm một 

đoạn 11cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 154cm2. Tính diện tích hình chữ 

nhật ban đầu. 

Bài giải 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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Bài 6: Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 21 lít. Nếu không tính thùng 

thứ nhất thì trung bình mỗi thùng dầu còn lại chứa 19 lít. Tính lượng dầu chứa 

trong thùng thứ nhất. 

Bài giải 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 17 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Kết quả của phép cộng 572867 + 280191 là: 

A. 852958      B. 853958      C.853058      D. 852058 

b) Kết quả phép trừ 928035 – 69381 là: 

A. 678754      B. 834214      C. 235215      D. 858654 

c) Cho các số: 23980; 5362; 7825; 9823; 99800. Có tất cả bao nhiêu số chia 

hết cho 2? 

A. 3 số      B. 2 số      C. 5 số       D. 4 số 

d) Cho các số 2340; 3728; 9380; 23545; 7274; 9955. Có bao nhiêu số không 

chia hết cho 5? 

B. 3 Số       B. 2 số      C. 5 số       D. 4 số 

Phần II: Tự luận 

Bài 2: Đặt tính và tính: 

a) 13592 x 28 

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

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

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

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

b) 16845 x 123 

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

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

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

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

c) 475 : 25 

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

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

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

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

d) 5292 : 126 

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

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

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

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

Bài 3:  Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 2012 + 2012 + 2012+ 2012+ 2012 x 7 – 2012 

=  ...........................................................................................................  

= ............................................................................................................  

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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b) 136 x 5 + 68 x 3 – 68 x 10 – 3 x 68 

= ............................................................................................................  

= ............................................................................................................  

Bài 4: Lớp 4A có 5 tổ. Số học sinh mỗi tổ bằng nhau. Khi xếp thành hai hàng thì 

số học sinh mỗi hàng bằng nhau. Biết số học sinh lớp 4A ít hơn 40 và nhiều hơn 

20. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 5: Hai mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Mảnh đất thứ nhất có 

diện tích 67080m2 và có chiều rộng là 258m. Tính diện tích mảnh đất thứ hai, biết 

mảnh này có chiều rộng là 130m. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

Bài 6: Một bạn nhân một số với 12, nhưng do đặt tính hai tích riêng thẳng cột với 

nhau nên kết quả giảm 13005 đơn vị. Hỏi bạn đã nhân số nào với 12? 

Bài giải 

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 18 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5? 

A. 12345        B. 97567        C. 33960        D. 69458 

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2? 

A. 369       B. 12345        C. 3990        D. 81816 

c) Số chia hết cho 9 là: 

A. 8108       B. 1180        C. 8001        D. 1810 

d) Trong các số: 2763; 2837; 2893; 1029; 8412. Có bao nhiêu số chia hết cho 

3? 

A. 5 số       B. 2 số        C. 1 số        D. 3 số 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm: 

a) 7 tạ 3kg = ...... kg 

b) 1 giờ 35 phút = .......... phút 

c) 23m 8cm = ........... cm 

d) 8000kg = ............. tấn 

e) 3 thế kỉ = ......... năm 

g) 3m2 24dm2 = ........ dm2 

Phần II: Tự luận 

Bài 3: Đặt tính và tính: 

a) 159246 + 24658 

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

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

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

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

b) 78546 – 34782 

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

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

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

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

c) 145 x 58 

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

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

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

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

d) 2976 : 24 

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

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

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

................ 
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Bài 4: Tìm y biết: 

a) 𝑦 : 176 = 435                          b) 𝑦 : 26 – 157 = 4161 

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

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

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

Bài 5: Tìm số trung bình cộng của các số 12; 23; 44; 25; 31. 

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

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

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

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

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

Bài 6: Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi 

hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi. 

Bài giải 

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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Bài 7: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là  

2700cm2. Trên AD lấy điểm M sao cho AM = 
1

3
 AD, AD = 45cm. Trên BC lấy N 

sao cho BN = 
1

3
 BC.                                                     A                                         B 

a) Các cạnh song song với MN là: ...............       M                                       N 

b) Các cạnh vuông góc với DC là: ............... 

c) Tính diện tích hình chữ nhật MNCD               D                                        C 

và ABNM:                                                          

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

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

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

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

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

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

Bài 8: An sưu tầm được 12 con tem, Bình sưu tầm được 14 con tem. Cường 

tự hảo vì mình sưu tầm hơn trung bình cộng số con tem của hai bạn kia là 3 

con tem. Hỏi Cường sưu tầm được bao nhiêu con tem? 

Bài giải 

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

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

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

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

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


