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DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2; 5 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Dấu hiệu chia hết cho 2         

Các số có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.  

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1;3;5;7;9 thì không chia hết cho 2.  

2. Số chẵn, số lẻ 

- Số chia hết cho 2 là số chẵn. 

Chẳng hạn: 0;2;4;6;8;...;156;158;160;... là các số chẵn. 

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ. 

Chẳng hạn: 1;3;5;7;...;567;569;571;...  là các số lẻ. 

Chú ý: Các số lẻ khi chia cho 2 sẽ có dư là 1 

3. Dấu hiệu chia hết cho 5 

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. 

Ví dụ:  Các số 20;35;45;170;  là các số chia hết cho 5. 

Chú ý: 

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5. 

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. 

- Các số tận cùng là 1; 6 chia cho 5 có dư là 1. Các số tận cùng là 2; 7 chia cho 5 dư 2. Các số 

tận cùng là 3; 8 chia cho 5 dư 3. Các số tận cùng là 4; 9 chia cho 5 dư 4. 

B. ví dụ minh họa 

Ví dụ 1. Trong các số sau số nào chia hết cho 2? 

1726, 8273, 10920 
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Ví dụ 2. Trong các số sau số nào chia hết cho 5? 

82375, 92080, 9283. 

Ví dụ 3. Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2 và 5? 

2830, 8375, 92378. 

C. Bài tập áp dụng 

I. Phần cơ bản 

Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ chấm 

 Trong các số 38 ; 45 ; 500 ; 614 ; 207 ; 20571 ; 1968 ; 2009 ; 10000 ; 

 a) Các số chẵn là:………………………………………………… 

 b) Các số lẻ là:…………………………………………. 

Bài 2. Trong các số  2348, 3765, 4873, 9480, số  chia hết cho 2 là……………….. 

Trong các số 34 ; 207 ; 145 ; 464, số chia hết cho 5 là:………………….. 

Trong các số  5402, 2164, 3505, 78480, số  chia  hết cho 5 là………………………. 

Bài 3: Trong các số sau: 120;235;476;250;423;261;735;122;357  

a) Số nào chia hết cho 2? 

b) Số nào chia hết cho 5? 

c) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? 

d) Số nào chia hết cho cả 2 và 5? 

Bài 4. Từ ba chữ số 0; 1; 2 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số chia hết cho 2. 

Từ bốn chữ số 0; 1; 2; 3 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2. 

Bài 5: Dùng cả bốn chữ số 4;0;7;5 . Hãy viết thành số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao 

cho số đó thỏa mãn: 

a) Số lớn nhất chia hết cho 2 

b) Số nhỏ nhất chia hết cho 5 

c) Số chia hết cho 2 và 5. 

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

Số  lớn nhất có 4 chữ số mà số  đó chia hết cho 5 là ………… 

Số  lớn  nhất có 4 chữ số khác nhau mà s ố  đó chia hết cho 5 là ………….. 

Số  lớn nhất có 4 chữ số mà số  đó chia hết cho 2 là ……………. 

Số  lớn  nhất có 4 chữ số khác nhau mà s ố  đó chia hết cho 2 là …………… 
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Các số có 4 chữ  số giống nhau chia hết cho 2 là …………………………………. 

II. Phần nâng cao 

Bài 7: Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số 27*B   

a) Chia hết cho 2? 

b) Chia hết cho 5? 

c) Chia hết cho cả 2 và 5? 

Bài 8. Linh có ít hơn 40 quả táo và nhiều hơn 20 quả táo. Biết rằng nếu Linh đem số  táo đó 

chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo? 

Bài 9.  Một  rổ  cam có ít hơn 27 quả  và nhiều  hơn 15 quả. Nếu  chia  số  cam trong rổ ra đĩa 

2 hoặc đĩa 5 thì vừa đủ. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam? 

Bài 10.  Trung tâm Edufly  mua một số quyển vở để làm phần thưởng cho các bạn học sinh. 

Số quyển vở trung tâm đã mua nhiều hơn 38 nhưng ít hơn 54. Nếu chia đều số vở đó cho 5 bạn 

thì vừa đủ, nhưng chia cho 2 bạn thì dư 1 quyển vở . Hỏi trung tâm đã mua bao nhiêu  quyển 

vở? 

Bài  11.  Tìm số  tự nhiên  X nhỏ nhất lớn hơn 300 thỏa mãn X chia 5 dư 3  và X chia 2 dư 1. 

Bài 12.  Chứng minh  rằng tích của 5 số tự nhiên liên  tiếp bao giờ cũng chia hết cho 5. 

D.  Bài tập về nhà 

I. Phần cơ bản 

Bài 1: Trong các số sau: 123;104;500;345;1345;516;214;410;121 

a) Số nào chia hết cho 2? 

b) Số nào chia hết cho 5? 

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2? 

d) Số nào chia hết cho cả 2 và 5? 

Bài 2: Dùng cả ba chữ số 9;0;5 . Hãy viết thành số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho số 

đó thỏa mãn: 

a) Số lớn nhất chia hết cho 2 

b) Số nhỏ nhất chia hết cho 5 

c) Số chia hết cho 2 và 5. 
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Bài 3: Dùng cả bốn chữ số 6;0;4;5 . Hãy viết thành số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao 

cho số đó thỏa mãn: 

a) Số lớn nhất chia hết cho 2 

b) Số nhỏ nhất chia hết cho 5 

c) Số chia hết cho 2 và 5. 

Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số 43*A   

a) Chia hết cho 2? 

b) Chia hết cho 5? 

c) Chia hết cho cả 2 và 5? 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

Số  lớn nhất có 5 chữ số mà số  đó chia hết cho 5 là ………… 

Số  lớn  nhất có 5 chữ số khác nhau mà số  đó chia hết cho 5 là ………….. 

Số  lớn nhất có 5 chữ số mà số  đó chia hết cho 2 là ……………. 

Số  lớn  nhất có 5 chữ số khác nhau mà số  đó chia hết cho 2 là …………… 

số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là ………… 

số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là ………… 

Bài 6.  Ba bạn Hiển, Đức, Thông làm bài toán được ba loại đi ểm 8, 9, 10. Điểm của Đức là số 

không chia hết cho 5, điểm của Hiển là số không chia hết cho 2. Tìm điểm của mỗi bạn. 

II. Phần nâng cao 

Bài 7.  Mẹ mua về một số quýt. Nếu mẹ chia mỗi người 2 quả hoặc mỗi người 5 quả thì vừa 

hết. Hỏi mẹ mua bao nhiêu quả quýt biết số quýt mẹ mua ít hơn 30  quả và nhiều hơn 15 quả.  

Bài 8: Tìm các chữ số a và b sao cho 6a b   và ab  chia hết cho 5 những không chia hết cho 

2. 

Bài 9: Tìm các số x thỏa mãn.  

a) Chia hết cho 2 và 467 480x   

b) Chia hết cho 5 và 467 480x   

c) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 467 480.x   

Bài 10.  Trung tâm Edufly  mua một số bút  để làm phần thưởng cho các bạn học sinh. Số bút 

trung tâm đã mua nhiều hơn 52 nhưng ít hơn 68. Biết rằng nếu chia đều số bút đó cho 5 bạn 
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thì còn thừa 4 chiếc, Nếu chia cho 2 bạn thì dư 1 chiếc . Hỏi trung tâm đã mua bao nhiêu  chiếc 

bút? 

Bài 11*: Một cửa hàng rau quả có 5 rổ đựng cam và chanh (mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số 

quả trong mỗi rổ lần lượt là: 104; 115; 132; 136 và 148 quả. Sau khi bán được một rổ cam, 

người bán hàng thấy rằng: Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó 

có bao nhiêu quả mỗi loại? 

 

 

 

Đáp án đố vui tuần trước 

Câu 1. Tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia cho số còn lại thì được thương là số ở giữa. Kết quả là 

16 

 

Câu 2. 

Vì số tiền chuyển qua lại từ Linh sang Thanh, nên tổng tiền của 2 người vẫn là 100 đô la. 

Sau khi chơi xong Linh có (100 + 42) ÷ 2= 71 (đôla);  

Thanh có (100 – 42) ÷ 2 = 29 (đôla).  

Tức là Linh được thêm 21 đôla và Thanh mất 21 đôla. 

Trong 10 lần tung xu, Linh  có 6 lần tung mặt ngửa và 4 lần tung mặt sấp nên số tiền của 

Linh nhận được thêm là 6 × 4 – 4 × 3 = 12 đôla, còn Thanh thua 12 đôla. 

Sau 10 lần tung xu của Thanh thì Linh  được thêm 9 đôla và Thanh thua tiếp 9 đôla. 

Gọi a và b lần lượt là số lần mà Thanh tung mặt ngửa và mặt sấp.  

Khi đó ta có a + b = 10 và 3b – 4a = 9. Suy ra 4a + 4b = 40 

 3b – 4a + 4a + 4b = 9 + 40 = 49 

 7b = 49 => b = 7 => a = 3 

Vậy Thanh có 3 lần tung mặt ngửa, 7 lần sấp 
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Đố vui tuần này 

 

Có người cần chở một con sói, một con cừu và một cây bắp cải qua sông (ở đây giả thiết là 

sói không ăn thịt người). Bên bờ sông chỉ có một con thuyền nhỏ. Người nọ muốn đưa cả sói, 

cừu và bắp cải sang bờ bên kia nhưng thuyền lại quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể chở qua một đồ 

vật, nếu chở hai đồ vật trở lên thì thuyền sẽ chìm. Mặt khác nếu không có sự giám sát của 

người thì sói sẽ ăn thịt cừu hoặc cừu sẽ ăn bắp cải. Vậy phải làm thế nào? Cần phải tìm 

phương án qua sông để cừu, sói và rau đều an toàn qua sông? 
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