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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

              MÔN      LỚP 3 
 

 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1. Số nào dưới đây được đọc là: Ba nghìn không trăm linh năm 

A. 3500   B. 305  C. 3050  D. 3005 

Câu 2.  Kết quả của phép tính: 23 + 5 x 3 là 

A. 28                B. 84                C. 38             D. 48 

Câu 3. Tìm x biết 35 < 3x < 37 

         A. x = 5                  B. x = 6                 C. x = 7                   D. x = 8 

Câu 4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất có thể có là 

A. 3   B. 4   C. 5   D. 6 

Câu 5.  Cô giáo chia một lớp có 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. 

Hỏi lớp đó chia được thành bao nhiêu nhóm? 

A. 4 nhóm          B. 5 nhóm      C. 6 nhóm           D. 7 nhóm 

Câu 6. Đã tô màu vào ¼ số hình tam giác của hình nào?  

                     
 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu * 

a.  * 5   b.           *79 

  47        4*5 

  6*          85*  

Câu 2.  (2 điểm) Viết số bé nhất, lớn nhất trong từng trường hợp sau 

a. Số đó có hai chữ số 

b. Số đó có 3 chữ số 

c. Số đó có 3 chữ số lẻ khác nhau 

d. Số đó có 3 chữ số chẵn khác nhau 
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Câu 3. (2 điểm) Năm nay mẹ 35 tuổi.Cách đây 5 năm, tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi 

hiện nay, con bao nhiêu tuổi? 

Câu 4 (2 điểm) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 20 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

 

Câu số 1 2 3 4 5 6 

 

Đáp án  

 

D 

 

C 

 

B 

 

B 

 

B 

 

A 

 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu * 

a.   15   b.           379 

  47        475 

  62          854  

Câu 2.  (2 điểm)  

a. Số bé nhất hai chữ số :10 

Số lớn nhất hai chữ số : 99 

a. Số bé nhất có 3 chữ số : 100 

Số lớn nhất có 3 chữ số : 999 

b. Số bé nhất có 3 chữ số lẻ khác nhau :135 

Số lớn nhất có 3 chữ số lẻ khác nhau : 975 

c. Số bé nhất có 3 chữ số chẵn khác nhau : 246  

Số lớn nhất có 3 chữ số chẵn khác nhau : 864 

Câu 3. (2 điểm) 

Tuổi mẹ cách đây 5 năm là 

35 – 5 = 30 (tuổi) 
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Tuổi con cách đây 5 năm là 

30 : 5 = 6 (tuổi) 

Tuổi con hiện nay là 

6 + 5 = 11 (tuổi) 

Đáp số: 11 tuổi 

Câu 4 (2 điểm)  

Số lớn nhất có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải bằng 9. 

Khi đó , tổng của chữ số hàng chục và đơn vị là: 20 – 9 = 11 

Ta có 11 = 9 + 2 = 2 + 9 = 8 + 3 = 3 + 8 = 7 + 4 = 4 + 7 = 6 + 5 = 5+ 6 

Mà số cần tìm là số lớn nhất nên ta chọn chữ số hàng chục là 9, chữ số hàng đơn vị là 2 

Vậy số cần tìm là 992  

 

 

 

 


