
 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 
 

Họ và tên HS:........................................... 

Lớp: 2A....... 

 Thứ  ba  ngày 29 tháng 12 năm 2020 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2020 - 2021 

MÔN TOÁN – LỚP 2 
( Thời gian: 40 phút ) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 GV coi thi                           
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 GV chấm thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Bài 1: (M1, 2 – 2,5 điểm)  

a/  Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? 

     A. 12 - 8 B. 12 - 7 C. 12 – 6                      D. 12 -5  

b/ Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày:  

A. 31 tháng 12      B. 30 tháng 12             C. 29 tháng 12              D. 28 tháng 12           

c/ Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là:  

A. 32 kg        B. 42 kg               C. 52 kg        D. 43 kg 

d/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép đổi đơn vị đo 5dm = .....cm  là:                                    

A.  10                            B.  20                                C.  60                            D. 50  

e/ Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác?                                              

          A. 1                             B. 2 

          C. 3                             D. 4 

  

Bài 2: (M2 – 1,5 điểm)  Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a/ 

                 

b/ Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số tròn chục bé nhất có 2 chữ số là : …………….. 

22 giờ hay ..... giờ đêm18 giờ hay ..... giờ chiều

22 : 0018 : 00



PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài  1: (M2 - 2 điểm)  Đặt tính rồi tính 

        49 + 37                         100 - 76                     53 + 37                 84 - 58             
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 2: (M3 – 1,5 điểm) Tìm y biết:       76 - y  =  55 – 36   
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bài 3:(M2 - 2 điểm) Năm nay bà ngoại của Hà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay 

 mẹ của Hà bao nhiêu tuổi?  

Bài giải 
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Bài 4:(M4 - 0,5 điểm) Mẹ Lan có 2 can đựng nước mắm màu xanh và màu trắng đều là 

loại can 5 lít. Can màu trắng đã có 2 lít nước nắm. Hỏi mẹ Lan cần rót bao nhiêu lít nước 

mắm nữa từ can màu xanh sang để đầy can màu trắng?  

Hãy điền câu trả lời của em vào chỗ chấm 

Mẹ Lan cần rót số lít nước mắm từ can màu xanh sang để đầy can màu trắng là: ………… 


