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ÔN TẬP CUỐI NĂM 

A. Bài tập trên lớp 

Trắc nghiệm 

Câu 1.  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  là số tự nhiên lớn nhất  đồng thời chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Tổng a + b + c =? 

A. 27 

B. 13 

C. 7 

D. 22 

Câu 2. Lớp 5A vừa làm bài kiểm tra giữa kì môn Toán. Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 

5A, cô giáo nói : “Số các bạn được điểm 10 chiếm 25% cả lớp, số điểm 9 bằng 80% số 

các bạn được điểm 10”. Biết lớp 5A có 40 học sinh. Hỏi cả lớp có bao nhiêu bạn được 9 

điểm? 

A. 8 bạn 

B. 10 bạn 

C. 9 bạn 

D. 7 bạn 

Câu 3. 

 Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận được tiền lãi là 832000 đồng 

thì khách hàng phải gửi bao nhiêu tiền? 

A. 128000 đồng 

B. 128000000 đồng 

C. 12800000 đồng 

D. 1280000 đồng 

Câu 4. 

Tổng của 
1

1
4

 tấn +
2

2
5

  tạ = ..... kg? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1490kg 

B. 3,65kg 

C. 1,49kg 

D. 149kg 

Câu 5. 

Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 2 lần rồi cộng với 10, được bao nhiêu chia cho 4 thì 

kết quả bằng 15. 

A. 25 

B. 35 

C. 40 

D. 20 

Tự luận 

Bài 1.  

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có dạng     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sao cho nó đồng thời chia hết cho 2, 3, 5 và 9.  

b) Tìm a biết: 1300,5 <    ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅ < 1410,5. 

Bài 2. 



   

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội.      

Hotline: 0987 708 400          0888 588 683  

Lớp 5A vừa làm bài kiểm tra giữa kì môn Toán. Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, cô 

giáo nói : “Số các bạn được điểm 10 chiếm 25% cả lớp, số điểm 9 bằng 80% số các bạn 

được điểm 10”.  Biết rằng có tất cả 18 điểm 9 và 10. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh, 

và bao nhiêu bạn được 9? 

Bài 3. 

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc tại A và B để  đi cùng chiều tới địa điểm C. Biết rằng A 

cách B là 48 km. Sau 3 giờ, ô tô xuất phát từ A đuổi kịp ô tô xuất phát từ B và gặp nhau 

tại C. Biết tỉ  số  vận tốc của ô tô đi từ  A và ô tô đi từ  B là 5/3. Tính quãng đường BC? 

Bài 4. 

Cho tam giác ABC. Gọi E là điểm chính giữa AB, F là điểm chính giữa AC; CE cắt BF 

tại D. Tính diện tích tam giác BDE biết diện tích tam DFC = 10cm
2
 

Bài 5. 

Trung bình cộng của bốn số là 99. Tìm bốn số đó, biết rằng nếu bớt số thứ nhất đi 2 đơn 

vị, thêm vào số thứ hai 2 đơn vị, chia số thứ ba đi 2 lần, nhân số thứ tư với 2 ta được kết 

quả như nhau 

B. Luyện tập 
Bài I.  

Tìm x, biết:  

 a) 
7 3

12x
 ;                          b) 

1 2 2
: : 255

4 7 9
x x x    ;  

Bài II.  

1. Tính: 
1 1 1 3

1 : (15,75 15 ) 2 : (7 7,25);
21 4 12 4

    

2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0. 

a) Số thứ 50 của dãy là số nào?  

b) Dãy số này có bao nhiêu số? 

c) Tính nhanh tổng của dãy số trên. 

Bài III.  

         Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và dư 3. Tìm 

hai số đó. 

Bài IV. 

         Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km 

thì thời gian đi từ A đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Hãy tính khoảng cách AB giữa hai 

tỉnh. 

Bài V.  

        Hình thang ABCD có đáy AD dài gấp 3 lần đáy BC. Hai đường chéo AC và BD cắt 

nhau ở I. 

        a) Tìm các cặp tam giác tạo thành trong hình thang có diện tích bằng nhau (Yêu cầu 

có giải thích). 

        b) Tính diện tích tam giác AIB, biết diện tích hình thang là 48cm 2 . 

Bài VI.  

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km thì 

thời gian đi từ A đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Hãy tính khoảng cách AB giữa hai tỉnh. 


