
Đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2014 -2015

Họ và tên :…………………………..

Lớp:……Trường TH Lê Văn Tám

KIỂM TRACUỐI HKI

Năm học: 2014-2015

Môn: Toán- Lớp 3
Bài 1/ Tính nhẩm và ghi kết quả vào chỗ chấm: (2 điểm)

63 : 9 54 : 6 6 x 8 28 : 4

7 x 7 7 x 8 49 : 7 9 x 9

Bài 2/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

235 + 312 692 – 579 128 x 4 168: 6

Bài 3/ Tính giá trị biểu thức sau: (1 điểm)

a/ 276 + 17 x 3 b/ 84: (23 - 20)

Bài 4/ Mẹ hái được 50 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số quả táo của cả mẹ và chị được
xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? (2 điểm)

Bài 5/ Một của hàng có 552 kg gạo, cửa hàng đã bán được số gạo đó. Hỏi của hàng còn
lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? (2 điểm)

Bài 6/ Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 8 và dư là 7 (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2014

Bài 1: (2 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Bài 2: (2 điểm )

Tính mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.

Bài 3: (1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

Bài 4: (2 điểm)

+ Tính đúng số táo của mẹ và chị (85 quả): (0,75đ)



+ Tính đúng số quả táo mỗi hộp (17 quả): (0,75đ)

+ Đúng đáp số: 17 quả: (0.5 đ)

(Nếu sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ 0,25đ/ 1 chỗ thiếu)

Bài 5: (2 điểm)

+ Tính đúng số gạo đã bán (138kg): (0,75đ)

+ Tính đúng số ki- lô- gam gạo còn lại (414kg): (0,75đ)

+ Đáp số đúng: 414 ki-lô- gam: (0,5đ)

(Nếu sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ 0,25đ/ 1 chỗ thiếu)

Bài 6: (1 điểm)

Nêu được X : 5 = 8 (dư 7) (0,25đ)

X = 5 x 8 + 7 (0,25đ)

X = 47 (0,25đ)

Vậy số cần tìm là 47 (0.25đ )


