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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN 3. ĐỀ 3 

MÔN:TOÁN 3 

                                                                  

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm).  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Nhà An có 24 con gà, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi nhà An có bao nhiêu con vịt? 

 A. 6 con  B. 7 con  C. 8 con  D. 9 con   

Câu 2: Hiệu của hai số là 13. Nếu giữ nguyên số trừ và tăng số bị trừ lên 2, thì hiệu mới bằng bai 

nhiêu? 

 A. 13   B. 14   C. 15   D. 16  

Câu 3: Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần bạn nam. Hỏi buổi tập văn nghệ có 

bao nhiêu người? 

 A. 20 người  B. 15 người  C. 10 người  D. 5 người 

Câu 4: Một giờ bằng bao nhiêu phút? 

 A. 30 phút  B. 60 phút  C. 40 phút  D. 50 phút 

Câu 5:  Chị của Hà năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi Hà bằng ½ tuổi chị. Hỏi năm nay Hà bao nhiêu 

tuổi? 

 A. 6 tuổi  B. 12 tuổi  C. 15 tuổi  D. 9 tuổi 

Câu 6:  May 3 bộ quần áo hết 27m vải. Hỏi mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải? 

 A. 8m   B. 9m   C. 6m   D. 7m 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Bao gạo thứ nhất nặng 125kg, bao gạo thứ hai nặng 84kg. Hỏi bao gạo thứ nhất nặng hơn bao 

gạo thứ hai bao nhiêu kg?  

Câu 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như 

thế nào? Tìm hiệu đó? 

Câu 3: Viết số có ba chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm bằng nửa hàng chục. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C C A B D B 

 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm):  

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai số kg gạo là 

125 – 84 = 41 (kg) 

Đáp số: 41kg gạo 

Câu 2 (2 điểm):  

 Nếu thêm số bị trừ 12 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu sẽ tăng thêm 12 đơn vị 

Khi đó hiệu mới bằng: 

76 + 12 = 88 

Vậy hiệu mới bằng 88 

Câu 3: (3 điểm)  

 Số cần tìm có chữ số hàng trăm bằng một nửa chữ số hàng chục nên chữ số hàng chục phải là 

số chẵn 

 Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên 

  _ Trường hợp 1: chữ số hàng đơn vị là 1 => chữ số hàng chục là: 3 (loại) 

  _ Trường hợp 2: chữ số hàng đơn vị là 2 => chữ số hàng chục là 6 => chữ số hàng trăm 

là 3 => số cần tìm là 362 

  _ Trường hợp 3: Chữ số hàng đơn vị là 3 => chữ số hàng chục là 9 (loại) 

     Vậy số cần tìm là 362  

 


