
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 
 

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

Lớp: 1A ...... 

 Thứ ba ngày 8 tháng 5  năm 2018 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2017 - 2018 

MÔN TOÁN – LỚP 1 
( Thời gian: 40 phút ) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

Câu 1:(M1 - 2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

a. Số "Bảy mươi tám" viết là: 

 A. 70         B. 18             C. 78        D. 87 

b. Số nào dưới đây lớn hơn 87 

 A. 90        B. 80     C. 78       D. 86 

c. Mẹ đi công tác 10 ngày và 1 tuần. Hỏi mẹ đi công tác tất cả bao nhiêu ngày? 

 A.  18 ngày      B. 15 ngày   C. 17 ngày      D. 16 ngày 

d. Thứ tự các số: 95,  87,  78,  99  được sắp xếp từ bé đến lớn là:  

A.  99;  95;  87;  78            C.  95;    87;   78;   99     

     B.   99;  95;  78;   87            D.  78;   87;    95;   99 

Câu 2:(M2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính 

         47 + 52            6 + 42                         79  -  34                     85 - 35 
                       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Câu 3:(M1 - 1 điểm)    Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

         46 cm + 13 cm  = 59 cm             Số 20 là số liền trước số 19               
 

Câu 4:(M3 - 1điểm) Nối số trong hình tròn vào ô vuông cho thích hợp.  

                                             54  < 21 +          <  59 

  

  

 

 30  36  14  35  33 



Câu 5:(M2 - 2 điểm) Mẹ mua về 45 quả trứng gà. Mẹ biếu ông bà 2 chục quả. Hỏi mẹ 

còn bao nhiêu quả trứng gà? 

Bài giải 
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Câu 6:(M3 - 1 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác? 

Điền số thích hợp vào chỗ chấm (.......) 

Hình vẽ bên có .........................hình vuông. 

Hình vẽ bên có .......................hình tam giác. 

 

 
 

Câu 7: (M4 - 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a/Cộng số lớn nhất có một chữ số với số liền sau của nó thì được kết quả là: ……………… 

b/ Bạn Hà có 50 quả cam bạn chia tất cả số cam trên vào ba loại túi. Loại túi thứ nhất chỉ 

đựng được 15 quả, loại túi thứ hai chỉ đựng được 10 quả và loại túi thứ ba chỉ đựng được 5 

quả. Hỏi bạn Hà cần mấy cái túi mỗi loại?  

Bạn Hà cần …….……túi loại 15 quả…….……. túi loại 10 quả………………túi loại 5 quả 

 

 
 

  GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 


