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CHUYÊN ĐỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT 

A. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ 

Dấu hiệu chia hết 

1. Những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Một số có tận cùng là chữ số 

lẻ thì chia 2 dư 1. 

2. Những số có tân cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. 

Chú ý: Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số hàng đơn vị là 0 

3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

B. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Cho các số: 123; 2340; 345; 456; 789; 1011; 1890; 2010; 2015; 5768. 

  a) Các số chia hết cho 2 là: ……………………………………………………..  

  b) Các số chia hết cho 5 là: ……………………………………………………..  

  c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: ……………………………………………..  

  d) Các số chia hết cho 3 là: ……………………………………………………..  

  e) Các số chia hết cho 9 là: ……………………………………………………..  

  f) Các số chia hết cho cả 2, 3 và 5 là: …………………………………………..  

  g) Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là: ……………………………………….  

Bài 2: Từ 3 chữ số 0, 1, 2. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2. 

Bài 3: Viết tất cả các số chia hết cho 5 có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số 0, 1, 2 , 5. 

Bài 4: Em hãy viết vào dấu * ở số 72* một chữ số để được số có 3 chữ số và là số: 

a) Chia hết cho 2 b) chia hết cho 3 
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c) Chia hết cho 5 d) chia hết cho 9 

e) Chia hết cho cả 2 và 5 g) Chia hết cho cả 5 và 9 

Bài 5: Tìm số thoả mãn điều kiện sau: 

- Số có 4 chữ số.  - Là số nhỏ nhất.  

- Cùng chia hết cho 2 và 5.  - Tổng các chữ số bằng 18. 

Bài 6. Viết số tự nhiên thỏa mãn các điều kiện sau:  

a) Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.  

b) Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 3 và 5.  

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.  

Bài 7. Viết vào sau các số sau 1 chữ số để được số chia hết cho cả 2 và 3:  

298; 1432; 3358; 9089; 12083.  

Bài 8. Tìm các số 46ab thỏa mãn điều kiện sau:  

a) Chia hết cho 2.  

b) Chia hết cho 5  

c) Chia hết cho 3  

d) Chia hết cho 3 và 5.  

Bài 9. 

a) Hãy tìm các chữ số x, y sao cho yx817  chia hết cho 5 và 9. 

b) Tìm x, y để yx765 chia hết cho 3 và 5. 

c) Tìm x và y để số xy1996  chia hết cho 2, 5 và 9. 

d) Tìm a và b để số ba391  chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 1. 

e) Cho số yx15 . Hãy tìm x và y để được số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 3 và 

chia cho 5 dư 4. 
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Bài 10: Tìm tất cả các chữ số a và b để phân số 
45

831 ba
 là số tự nhiên. 

Bài 11: Cho một tam giác ABC. Nối điểm chính giữa các cạch 

của tam giác với nhau và cứ tiếp tục như vậy (như hình vẽ). Sau 

một số lần vẽ, bạn Minh đếm được 2003 tam giác, bạn Thông 

đếm được 2004 tam giác. Theo em bạn  nào đếm đúng, bạn nào 

đếm sai? 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1. Cho các số: 2530; 3330; 5278; 214; 5124; 201; 3502; 5559; 1421 

  a) Các số chia hết cho 2 là: ……………………………………………………..  

  b) Các số chia hết cho 5 là: ……………………………………………………..  

  c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: ……………………………………………..  

  d) Các số chia hết cho 3 là: ……………………………………………………..  

  e) Các số chia hết cho 9 là: ……………………………………………………..  

  f) Các số chia hết cho cả 2, 3 và 5 là: …………………………………………..  

  g) Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là: ………………………………………. 

Bài 2. Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. 

a) Hãy lập 3 số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 9 

b) Hãy lập 3 số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 

Bài 3. Cho số 468*. Thay dấu * bởi các chữ số có thể để nhận được số:  

a) Chia hết cho 2:………………………………………………………………..  

  b) Chia hết cho 3:……………………………………………………………….. 

c) Chia hết cho 5:………………………………………………………………..  

  d) Chia hết cho 9:……………………………………………………………….  

  e) Chia hết cho cả 3 và 5…………………………………… 

… 
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Bài 4. Viết số tự nhiên thỏa mãn các điều kiện sau:  

a) Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.  

b) Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho cả 3 và 5.  

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.  

Bài 6: Số nào phù hợp với các điều kiện sau: 

- Không phải là số lẻ.  - Nhỏ hơn 90. 

- Chia cho 3 dư 1.  - Có hai chữ số giống nhau. 

Bài 7. Cho số có 5 chữ số  a459b  . Hãy thay a, b bằng những chữ số thích hợp để số 

này chia cho 2, cho 5, cho 9 đều có số dư là 1. 

Bài 8. Cho 4x2y  . Hãy thay x, y bằng những chữ số thích hợp để được một số có 4 

chữ số khác nhau chia hết cho 2, cho 3, và cho 5. 

Bài 9. Tìm các số có dạng 12x3y  sao cho số đó chia hết cho cả 2; 3 và 5. 
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Đáp án tuần trước 

An sẽ bốc ở hòm có nhãn 50 bạc – 50 vàng. 

Do các nhãn đều bị dán sai, nên hòm này (hòm B) chắc chắn không phải hòm chứ 50 

đồng bạc và 50 đồng vàng. Nó chỉ có thể chứa 100 bạc hoặc 100 vàng. Nếu Như  bốc 

1 đồng ở hòm này thì có 2 khả năng xảy ra: 

Trường hợp 1, nếu đồng xu ở hòm B bốc được là vàng thì đó chính là hòm 100 

đồng vàng. Tới đây là bạn đã có đáp án cần tìm. 

Trường hợp 2, nếu đồng xu ở hòm B bốc được là bạc thì đó chính là hòm 100 đồng 

bạc. Khi đó, ta còn 2 hòm A và C, mà nhãn dán ở hòm A là 100 đồng vàng, tức nhãn 

sai theo giả thuyết. Vậy thì hòm 100 đồng vàng chính là hòm C. Còn hòm A chứa 50 

đồng vàng, 50 đồng bạc 

 

 

 

Đố vui tuần này 

Bạn Linh có một chiếc bánh bông lan như trong hình. Linh rất tốt bụng nên muốn mời 

7 người bạn của mình cùng ăn. Tuy nhiên Linh chỉ được phép cắt bánh 3 lần. Nhưng 

nếu chia không đều thì mọi người sẽ tỵ nhau. Em hãy giúp Linh cắt 3 lần mà chia 

được thành 8 phần bằng nhau nhé. 
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