
 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 – LỚP 4 

Thời gian: 60 phút 
                  Họ tên:…………………………………….          Lớp: MS4.... 

Chú ý: Bài nào có nhiều đáp số, học sinh cần ghi tất cả các đáp số 
BÀI CƠ BẢN (Trắc nghiệm điền đáp số - Mỗi bài 1 điểm) 

Bài 1. Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 40 học sinh. Tìm trung bình cộng số học sinh 

của cả hai lớp. 

 

Bài 2. Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 40 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở 

được 30 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng? 

 

Bài 3. Tính trung bình cộng của tất cả các số lẻ từ 11 đến 31.  

Bài 4. Cho hai số biết số bé là 1368, số này kém trung bình cộng của hai số là 618 đơn 

vị. Tìm số lớn. 

 

Bài 5. Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số thứ nhất 

thì được số thứ hai. Tìm hai số đó. 

 

Bài 6. Trong 2 ngày, cửa hàng bán được trung bình 320 lít dầu mỗi ngày. Nếu ngày thứ 

nhất bán thêm được 30 lít và ngày thứ hai bán thêm được 70 lít thì hai ngày sẽ 

bán được số lít dầu bằng nhau. Tìm số lít dầu đã bán được trong mỗi ngày của 

cửa hàng đó. 

 

Bài 7. Trung bình cộng của a, 192 và b là 112. Tìm a, b biết b gấp đôi a.  

Bài 8. An có 30 cái kẹo. Bình có 40 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng 

của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo? 

 

Bài 9. Nam có 50 viên bi, Bình  có 60 viên bi, Việt có số bi hơn số trung bình cộng số 

bi của 3 bạn là 8 viên. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi? 

 

Bài 10.  Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 60. Trung bình cộng của số thứ 

hai và số thứ ba là 66. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 86. Tìm ba 

số đó. 

 

PHẦN BÀI NÂNG CAO & IQ, TƯ DUY LOGIC (Trắc nghiệm điền đáp số - Mỗi bài 1 điểm) 
Bài 11. Tìm số x biết tổng của 3 ô liền nhau là 50.  

 

 

Bài 12. Dùng 5 hình dưới đây để ghép lại thành các hình khác nhau (không được cắt 

các hình đã thành các phần nhỏ hơn) 

 

Hình nào dưới đây sẽ không thể được ghép lại? 

 



 

 

Bài 13. Trong túi có 10 viên bi đỏ, 9 viên bi xanh, 4 viên bi trắng và 11 viên bi vàng. 
Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít 
nhất 6 viên bi cùng một màu? 

 

Bài 14. Nếu bạn đọc ngày 21 - 02 theo chiều từ phải qua trái thì bạn sẽ nhận được 20 – 
12 và cũng là một ngày trong năm. Ta gọi đó là ngày “đảo ngược”. Ngày 10 – 
09 thì không phải là ngày “đảo ngược” vì khi đọc ngược lại thành 90 – 01, 
không phải là ngày nào cả. Hỏi trong 1 năm có tất cả bao nhiêu ngày “đảo 
ngược”? 

 

Bài 15. Năm 1978 có một tính chất kỳ lạ - ta gọi là năm “đẹp”. Khi bạn cộng 19 với 78, 
bạn được số 97 – đây là số tạo thành bởi 2 chữ số ở giữa của năm. Tuy nhiên 
năm 2105 lại không có tính chất như vậy vì 21 + 05 = 26 khác với 10. Năm 
2015 cũng không có tính chất đó vì 20 + 15 = 35 khác với 01. Bạn hãy cho biết 
năm tiếp theo có tính chất như vậy là năm nào? 

 

TỰ LUẬN (Trình bày tự luận  - Mỗi bài 2,5 điểm) 
Bài 1.  Trung bình cộng số vở của An và Bình là 15 cuốn. Nếu An cho Bình 2 cuốn vở thì số vở hai 
bạn có lúc đó là bằng nhau. Tìm số vở của mỗi bạn. 
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Bài 2. Ba bạn Nam, Bình, Dũng tính số sách của mình có. Bạn Nam có 50 cuốn sách. Bạn Bình có số 
cuốn sách ít hơn trung bình cộng số sách của Nam và Dũng là 9 cuốn sách. Biết rằng trung bình cộng 
số sách của mỗi bạn là 48 cuốn sách. Tìm số sách của Bình và Dũng. 
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