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DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9 

 

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

 Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496; 

 a) Các số chia hết cho 9 là:………………………………………………… 

 b) Các số không chia hết cho 9 là:…………………………………………. 

 c) Các số chia hết cho 3 là:………………………………………………… 

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

Bài 2: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng : 

 a) Trong các số 517 ; 4235 ; 567 ; 2379, số chia hết cho 9 là: 

 A. 517   B. 4235   C. 567   D. 2379 

 b) Trong các số 217 ; 345 ; 256 ; 3197, số chia hết cho 3 là: 

 A. 217   B. 345    C. 256   D. 3197 

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

 

423156 37528

.................................

.................................

.................................

+

   

89245 4176

.............................

.............................

.............................

−

   

2312 :34

...............................

...............................

...............................

 

Bài 4 : Viết tiếp vào chỗ chấm 

 Với bốn chữ số 0; 2; 5; 4 viết được: 

 a) Các số có bốn chữ số (bốn chữ số khác nhau) chia hết cho cả 2 và 5 là: 

 ...........................................................................................................................................  

 b) Các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho cả 5 và 9 là: 

 ...........................................................................................................................................  

Bài 5: Tính : 

 
a) 57968 8169 5 ......................................................................................

......................................................................................

−  =

=
  

 
b) 35235:87 67895 ..................................................................................

..................................................................................

+ =

=
 

Bài 6: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng : 

 a) Trong các số 2468; 3415; 2574; 5806, số chia hết cho cả 2 và 3 là: 

 A. 2468   B. 3415  C. 2574  D. 5806 

 b) Giá trị của biểu thức (7151 1919) :16−  chia hết cho : 

 A. 2    B. 3   C. 5   D. 9 

Bài 7: a) Tính tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số. 
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 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 b) Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

 Tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số đó : 

- Chia hết cho 2 và 5   

- Chia hết cho 3 và 5   

- Chia hết cho 9 và 5    

Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm 

 Trong các số 38 ; 45 ; 500 ; 614 ; 207 ; 20571 ; 1968 ; 2009 ; 10000  

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

 b) Các số không chia hết cho 2 là:…………………………………………. 

Bài 9: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng : 

 a) Trong các số 34 ; 207 ; 145 ; 464, số chia hết cho 5 là: 

 A. 34    B. 207   C. 145    D. 464 

 b) Trong các số 160 ; 406 ; 865 ; 210, số không chia hết cho 5 là: 

 A. 160    B. 406   C. 865    D. 210 

Bài 10:   Lớp 4A có nhiều hơn 25 ban và ít hơn 35 bạn. Trong một giờ học, cô giáo phân công 

mỗi bạn quan sát, số còn lại chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn hoặc 5 bạn thì không 

thừa, không thiếu bạn nào. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn?  

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  


