
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I: 3 ĐIỂM 

Câu 1:  Số gồm 4 chục, 6 đơn vị và 1 phần nghìn được viết là 

A. 46,01  B. 46,001  C. 46,100  D. 46,1 

Câu 2:    Đúng ghi Đ, sai ghi S vào . Hình bình hành là hình có:  

A. Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.                     

B. Hai cặp cạnh bằng nhau.  

Câu 3:    Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số ? 

A.    B.    C.    D.  

Câu 4: Điền vào chỗ trống … để được câu trả lời đúng? 

                               

Câu 5:  Hình bình hành có diện tích là 56 dm2. Hãy tìm cạnh đáy của hình bình 

hành, biết chiều cao có độ dài là 40 cm. 

A. 1 m 40 cm B.  10 dm 4 cm C. 1 dm 40 cm D. 1 m 4 cm 

Câu 6:  Mẹ em có 1 tạ gạo. Mẹ cho gia đình An 20 kg gạo, mẹ lại biếu bà Tư  số 

gạo còn lại. Hỏi bà Tư nhận được bao nhiêu Ki- lô – gam gạo? 

A. 30 kg gạo  B. 20 kg gạo  C.  24 kg gạo D.  80 kg gạo 

PHẦN II: 7 ĐIỂM 

Câu 1:   Tính rồi rút gọn: 

PHẦN I: …./3đ 

HỌ VÀ TÊN:  

………………………………………… 

HỌC SINH LỚP: …5/………. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: TOÁN 5 

Thời gian: 40 phút 

 

SỐ  

BÁO 

 DANH 

 

GIÁM THỊ 

 

SỐ 

THỨ TỰ 

 

MẬT MÃ 

 

NHẬN XÉT 

………..………………………………

…………….………………………….

……………………..…………………

…..……………………………………

…… 

 

GIÁM KHẢO 

 

MẬT MÃ 

 

ĐIỂM 

 

……/ 0.5 đ 

……/ 0.5 đ 

……/ 0.5 đ 

……/ 0.5 đ 

……/ 0.5 đ 

……/ 0.5 đ 

PHẦN II: … /7đ 

……/ 2 đ 



 

 

a/   

…………………………………..........

………………………………….......... 

………………………………….......... 

………………………………….......... 

c/   

………………………………….......... 

………………………………….......... 

………………………………….......... 

………………………………….......... 

b/   

………………………………….......... 

…………………………………..........

………………………………….......... 

………………………………….......... 

d/   

………………………………….......... 

…………………………………..........

………………………………….......... 

………………………………….........

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a/   kg = ………. gam 

c/   dm2 = ……..……. cm2 

b/ thế  = ……… năm 

d/   m2 9 dm2 = …….……..…. cm2 

Câu 3: Tính bằng hai cách. 

  

Cách 1: ............................................... 

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

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

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

Cách 2: ............................................. 

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

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

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

Câu 4: Cho hình bình hành có cạnh đáy là m, chiều cao là m. Tính diện tích 

hình bình hành đó.  

Tóm tắt: ............................................... 

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

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

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

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

Bài giải: ............................................... 

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

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

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

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

Câu 5: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được bể nước, giờ thứ hai 

chảy ít  hơn giờ thứ nhất là bể nước. Hỏi cả hai giờ vòi nước chảy vào bể được 

bao nhiêu phần bể nước? 

Tóm tắt: ............................................... 

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

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

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

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

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

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

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

……/ 2 đ 

……/ 1 đ 

……/ 1 đ 

……/ 1 đ 



 

 

Bài giải: ............................................... 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

BIỂU ĐIỂM – ĐÁP ÁN 

MÔN: TOÁN – LỚP 5 GIỮA HỌC KỲ I 

Phần I: 3 điểm 

Câu 1: D/    (0.5 điểm) 

Câu 2: 0.5 điểm 

 A ghi Đ, B ghi S 

Câu 3: B/  (0.5 điểm) 

Câu 4:    (0.5 điểm) 

Câu 5: A/ 1 m 40 cm   (0.5 điểm) 

Câu 6: C/ 24 kg gạo  (0.5 điểm) 

  

 

Phần II: 7 điểm 

Câu 1: 2 điểm  

 Kết quả đúng mỗi bài 0.5 đ x 4 = 2 điểm 

a/   

b/  

c/  

d/  

Câu 2: 2 điểm 

 Điền đúng kết quả mỗi bài đạt 0.5 đ x 4 = 2 điểm 

a/   kg = 300 gam 

c/   dm2 = 35 cm2 

b/ thế  = 20 năm 

d/   m2 9 dm2 = 5 300 cm2 

Câu 3: 1 điểm 

Cách 1: ( 0,5 đ) Thực hiện theo thứ tự phép tính 

                    



 

 

  Cách 2: ( 0,5 đ) Thực hiện dùng tính chất nhân một tổng với một số  

 
Câu 4: 1 điểm 

         Tóm tắt (  0,5 đ) 

Cạnh đáy:  m 

Chiều cao:  m 

Diện tích hình bình hành ? m 

                                           Bài giải   (  0,5) 

Diện tích hình bình hành là: 

m2) 

Đáp số:  m2 

Câu 5: 1 điểm  

         Tóm tắt (  0,5 đ) 

Giờ I chảy:  bể nước 

Giờ II chảy ít hơn giờ I:  bể nước 

Cả hai giờ vòi nước chảy vào bể ? phần bể nước 

                                           Bài giải   (  0,5) 

Số nước giờ thứ hai vòi nước chảy vào bể được: 

bể nước) 

Số nước cả hai  giờ vòi nước chảy vào bể được: 

bể nước) 

Đáp số:  bể nước 

 


