
 

 

Phần I: TRẮC NGHIỆM.(3,0đ) 

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  

Câu 1:(0,5đ)  Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi bốn” viết là: 

        A. 800 204  B. 80 024  C. 80 240     D. 800 024 

Câu 2: (0,5đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 30kg =………kg 

       A. 23  B. 230   C. 2030     D. 2300 

Câu 3: (0,5đ) Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy? 

A.XX                       B. XXI                   C.XIX                         D. XVII 

 Câu 4: (1đ) Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là: 

       A.  36cm2                B. 24cm        C. 36cm                D. 24cm2 

Câu 5:(0,5đ)Điền vào chỗ chấm                                              A                      B 

 Hình vẽ bên có cạnh AB song song với cạnh...............  

và vuông góc với cạnh......................                                                                               

                                                                                                 D                                      C    

Phần II: TỰ LUẬN (7đ) 

Câu 6: (2đ).Đặt tính rồi tính: 

45621 + 32167 

……………… 

……………… 

……………… 

      96524 – 13203 

……………… 

……………… 

……………… 

         11294 x7 

……………… 

……………… 

……………… 

10048:8 

……………… 

……………… 

……………… 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

 LỚP : 4..... 

 HỌ VÀ TÊN HS.......................................... 

 

 ĐỀ 

  A 

  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I 

   MÔN: Toán        - LỚP 4 

  THỜI GIAN LÀM BÀI : 40  phút 

  

ĐIỂM: LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN:  

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

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

                                                GV kí, ghi tên: ..................................................... 



 

Câu 7: (1đ) a.(0,5đ)  Tìm x:                      b, ( 0,5đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất 

           ( x : 4) - 476 =  388                             4978 +1326 +5022 +874 

          ………………………………         ..……………………………………….. 

          ……………………………..           ………………………………………… 

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

        ……………………………….          ………………………………………… 

Câu 8:(2đ) Trong thư viện  có 1842 quyển sách, trong đó sách giáo khoa nhiều hơn sách 

đọc thêm là 916 quyển. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách mỗi loại?               

                    Tóm tắt:                                                         Bài giải: 

……………………………………          …. ……………………………………… 

……………………………………..       …………………………………………. 

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

……………………………………..      …………………………………………… 

………………………………………    …………………………………………… 

                                                                                     Đáp số:………………………. 

                                                                                             …………………………. 

Câu 9: (1đ) Mai có 36 viên bi, Hùng có 42 viên bi, Nam có nhiều hơn Hùng 15 viên.Hỏi 

trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

                                                       Bài giải: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                      Đáp số:……………………………….. 

Câu 10:(1đ) Cô Ngọc có 2 tờ tiền loại 100.000 đồng, cô Ngọc muốn đổi 200.000 đồng  lấy 

đủ 3 loại tiền mệnh giá 10.000đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Vậy số tiền cô nhận được 

là: 

a,………. Tờ 50.000 đồng ……….tờ 20.000 đồng và ……..tờ 10.000 đồng 



b,Hoặc ……tờ 50.000 đồng ……..tờ 20.000 đồng và ………tờ 10.000đồng. 
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ĐỀ A 

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đ/á đúng B C B A 

Điểm 0,5 0,5 0,5 1,0 

Câu 5:  (0,5đ) 

Cạnh AB  Song song với cạnh …..CD..(0,25đ) 

và vuông góc với cạnh …AD…             (0,25đ) 

Phần II: Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 6: (2 điểm) 

45621 + 32167 

45621 

        + 

32167 

           77788   (0,5đ) 

96524 – 13203 

96524 

          - 

13203 

            83321  (0,5đ) 

11294 x7 

11297 

x 

         7 

79058   (0,5đ) 

 

10048:8 

  10048    8 

     20       1256   

       44             (0,5đ)              

           0 

 

6 

52894 

         - 

 59195 

593699 

- Đặt tính đúng, kết quả đúng ghi 0,5 điểm 

- Đặt tính đúng, kết quả sai ghi 0,25 điểm 

- Đặt tính sai không ghi điểm. 

 

Câu 7: (1 điểm)                                                 

                                                                         b,4978 +1326 +5022 +874 

a. Tìm x: (x :4) -476 =388                         = (4978+5022) +(1326  +874)      (0,25 đ) 

                       x :4           = 388 +47 (0,25đ)    =     10000         + 2200 

             x: 4           = 864                        =       12200                                  (0,25đ) 

             x               = 864 x4 

             x               = 3456     ( 0,25đ)        

                                

Câu 8: (2 điểm)   

 Tóm tắt:            

                                        ?quyển 

                                                                           

Sách giáo khoa:  

                                                                       1842 quyển 

Sách  đọc thêm:                          916quyển            

 

                                    ?quyển 

Bài giải: 

Số  quyển sách giáo khoa  trong thư viện  có là:                                                 (0,75đ) 

  (1842 +916 ):2 =1379 ( quyển) 



Số quyển sách đọc thêm trong thư viện  có là:                                                     (0,75đ) 

1379 -916 = 463 (quyển) 

                     Đáp số: 1379 (quyển) 

                                   463 (quyển)                                                                         (0,5đ) 

 

- Nêu đúng lời giải và phép tính số quyển sách giáo khoa là 1379 (quyển sách)  

(0,75 điểm)  

- Nêu đúng lời giải và phép tính số quyển sách đọc thêm có là 463 (quyển)  

(0,5 điểm)  

- Nêu đáp số đúng được 0,5 điểm.Thiếu một đáp số trừ 0,25 điểm 

- Nếu lời giải đúng, phép tính đúng, kết quả sai ghi 0,5 điểm. 

- Nếu nêu lời giải sai, phép tính đúng, kết quả đúng thì không tính điểm phép tính đó, 

chấm tiếp các câu sau. 

- Nếu sai tên đơn vị, thiếu đơn vị (không để trong dấu ngoặc) toàn bài trừ 0,25 điểm. 

 

Câu 9: (1 điểm) 

Bài giải: 

Số viên bi bạn Nam có là: 

                                              42 +15 = 57 ( viên bi)                             (0,25đ) 

                                                 Số viên bi trung bình mỗi bạn có là: 

                                                       (36 +42 +57 ) :3  = 45 (viên bi )                    (0,5đ) 

 

                                                                              Đáp số: 45 viên bi                   (0,25đ) 

 

- Nếu lời giải đúng, phép tính đúng, kết quả sai ghi 0,25 điểm. 

- Nếu nêu lời giải sai, phép tính đúng, kết quả đúng thì không tính điểm phép tính đó, 

- Nếu sai tên đơn vị, thiếu đơn vị (không để trong dấu ngoặc) toàn bài trừ 0,25 điểm. 

Câu 10 (1đ) 
a. ..2..tờ 50.000 đồng..3 tờ 20.000 đồng và ..4. tờ 10.000 đồng                (0,5đ) 

b. Hoặc..3 tờ 50.000 đồng  ..1.. tờ 20.000 đồng  ..3.. tờ 10.000 đồng.       (0,5đ) 

Ngoài 2 đáp án trên , HS có thể làm cách khác. 

                                                       
 


