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Họ và tên: _______________________________                                   Đề ôn tập Toán 

                                                                                                                                     Số 1 

I. TRẮC NGHIỆM:  Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích. 

   ĐỀ BÀI          TRẢ LỜI 

Bài 1. Trong các số 7029; 309; 2020; 4653 số chia hết cho 3 

nhưng không chia hết cho 9 là 

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

Bài 2.  Tìm y, biết: y – 654 = 345   208                              ............................... 

Bài 3.  Thay x; y bằng chữ số thích hợp để số yx559  chia hết 

cho 45.  

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

Bài 4.  Tính: 75   89 + 25   27 + 2   75   ............................... 

Bài 5.  Hình bình hành có diện tích là 312 m2, đáy là 24 m, 

tính chiều cao của hình bình hành đó. 
............................... 

Bài 6.  Tìm x, biết:  
18

15
 

x

5
 ............................... 

Bài 7.  Hãy viết thêm hai chữ số vào bên phải số 772 để 

được một số có 5 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9. 
............................... 

Bài 8.  Tính tổng: A = 2 + 5 + 8 + ... + 155 + 158    ............................... 

Bài 9.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu 
vi mảnh vườn hình vuông cạnh 45m, chiều rộng kém 
chiều dài 8m chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn hình 
chữ nhật. 
 

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

Bài 10. Tích sau có chữ số tận cũng là chữ số nào? 
                       Q = 3  13  23  33 ...  2003                       

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

I.   TỰ LUẬN: Học sinh trình bày lời giải 

Bài 1. Cho các số 2; 3; 4; 5. Từ các số đó, hãy viết: 

a) Bốn phân số bé hơn 1  

b) Bốn phân số lớn hơn 1  

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

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

Bài 2. Tìm số có ba chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 15 và khi đọc ngược hay đọc 

xuôi thì số đó không thay đổi về giá trị. 

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

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

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

Bài 3. Cho phân số:  
21

12
 . Tìm ba phân số bằng phân số đó? 

 

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

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

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

Bài 4. Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng tử số và mẫu số của phân số đó là 235 

và tử số bé hơn mẫu số là 26 đơn vị.  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


