
 

 

Câu lạc bộ Toán học muôn màu          Ngày____ tháng____ năm 2020 

Họ và tên: _______________________    ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4 

              ĐỀ SỐ 2 

Học sinh khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Tìm  x, biết : 128   x – 12   x – 16   x = 5208000 

A. 52800  B. 52080 C. 58200 D. 58202 

Câu 2. Tính hợp lý: A = 697 + 697 × 123 – 697 × 24 

A. 67900 B. 68000 C. 69700 D. 67090 

Câu 3.  Tính giá trị của biểu thức: B = 140527 + 43 × 55 : 5 – 175 

A. 140825 B. 148025  C. 184025  D. 128405 

Câu 4. Tìm x   biết: (1 + 4 + 7 +…+ 100) : x = 17 

A. 99  B.110   C. 100 D. 101 

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 10tạ 6kg >… kg 

A.  106 B. 1006 C. 1060 D. 10006 

Câu 6. Tìm một số biết rằng, lấy số đó nhân với 435 rồi trừ đi 179 thì được kết 

quả là 8956. 

A.   17 B. 18 C. 20 D. 21 

Câu 7. Hiện nay mẹ 43 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi 3 năm trước tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi 

con? 

A. 6 lần B. 7 lần C. 8 lần D. 9 lần 

Câu 8. Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 4tạ 50kg gạo, ngày thứ hai 

bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 8 yến, ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày 

thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu yến gạo? 

 A. 68 yến B. 86 yến C. 70 yến D. 69 yến 

Câu 9. Người ta lát kín gạch hoa hình vuông có cạnh 30cm trên một nền nhà 

hình chữ nhật có chiều dài 9m và chiều rộng 6m. Hỏi người ta phải lát trên nền 

nhà đó tất cả bao nhiêu viên gạch? (phần mạch vữa không đáng kể).  

 A. 6 viên B. 60 viên C. 600 viên D. 6000 viên 

Câu 10. Để đánh số trang quyển sách dày 196 trang, người ta phải dùng tất cả 

bao nhiêu chữ số? 

A. 498 chữ số B. 480 chữ số C. 984 chữ số  D. 948 chữ số 

Câu 11. Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 9 vào bên trái 

số đó ta được số mới gấp 41 lần số phải tìm. 

A. 255  B. 225 C. 522 D. 252 



 

 

Câu 12. Hai xe tải chở tất cả được 12630kg thóc. Biết rằng nếu xe thứ hai chở 

thêm được 1420kg thóc thì hai xe chở số thóc bằng nhau. Hỏi xe thứ hai chở 

được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 

A. 5065kg B. 6505kg C. 5605kg D. 6500kg 

Câu 13. Tổng của bốn số là 130. Trung bình cộng của ba số đầu là 40. Số thứ tư 

là: 

  A. 90 B. 40 C. 10 D. 30 

Câu 14.  Từ bốn chữ số 1; 5; 4; 8, ta viết được số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác 

nhau là: 

  A. 1458 B. 1485 C. 1584 D. 8541 

Câu 15. Một ô tô dự định chở 150 bao muối, mỗi bao nặng 100kg nhưng thực tế 

chở được số bao muối ít hơn dự định là 30 bao. Hỏi ô tô đã chở được bao nhiêu 

tấn muối? 

 A. 10 tấn B. 11 tấn C. 12 tấn D. 13 tấn 

Câu 16.  Khi nhân một số với 124, do sơ ý bạn Đào đã viết nhầm các tích riêng 

thẳng cột nên được kết quả sai là 1449. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó. 

A. 28665 B. 26865 C. 25866 D. 25668 

Câu 17. Một phép chia hết có thương là 405. Nếu giảm số bị chia đi 3 lần và giữ 

nguyên số chia thì được thương mới là bao nhiêu?  

A. 135 B. 1215 C. 153 D.1521 

Câu 18. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 147m, chiều rộng kém chiều 

dài 53m. Người ta trồng rau trên thửa ruộng đó, cứ 1m2  thì thu hoạch được 3kg rau. 

Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau? 

A. 114 tạ B. 141 tạ C. 142 tạ D. 143 tạ 

Câu 19. Một người đi bộ trong 5 phút thì được 325m. Hỏi người đó cứ đi như vậy 

trong 8 phút thì được bao nhiêu mét? 

A. 520m  B. 502m C. 205m D. 250m 

Câu 20. Số “ Bảy trăm tám mươi triệu không nghìn không trăm linh một” có số chữ 

số 0 là: 

         A. 3 chữ số   B. 4 chữ số C. 5 chữ số  D. 6 chữ số 

  

 


