
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 
 

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

Lớp: 5A....... 

 Thứ  ba  ngày 30 tháng 6  năm 2020 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2019 - 2020 

MÔN TOÁN – LỚP 5 
( Thời gian: 40 phút ) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

Phần I:Trắc nghiệm(3 điểm) 

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

a/ Phép nhân 372,84 x 0,01 có kết quả là: 

       A. 3,7284  B. 37,284  C. 3728,4  D. 37284  

b/   Trang trại nuôi 360 con gà, đã bán đi 25% số gà. Số con gà đã bán là: 

          A.  144                        B.  270                     C.  25                             D. 90  

c/ Kết quả của phép tính: 12 giờ 15 phút – 5 giờ 25 phút =........? 

A. 6 giờ 50 phút B. 7 giờ 40 phút C. 6 giờ 40 phút D. 7 giờ 50 phút 

d/   Một hình tròn có đường kính là 6cm. Diện tích hình tròn đó là:  

     A. 18,84 cm
2                          

B. 113,04 cm
2
             C. 28,26 cm

2 
            D. 282,6 cm

2
 

Câu 2:(M2 – 1 điểm)   Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống:  

a/ 5 m
3
 27dm

3
 = 5,027m

3
                               c/ 1,8 : 0,25 = 1,8 x 4         

b/ 
8

3
 dm

3 = 3800 cm
3                                      d/ 107 phút = 1 giờ 7 phút 

Phần I: Tự luận (7 điểm) 

Câu 1:  (M2 – 2 điểm)  Đặt tính rồi tính   

   a/25,78 + 54,782             b/56,76 – 34,187             c/ 236,3 x 3,5             d/ 118,82 : 2,6   
                               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 2: (M 2 – 2 điểm)  Trên quãng đường AB, một ô tô chạy với vận tốc 40km/giờ thì hết  

4 giờ 30 phút.  

a. Tính độ dài quãng đường AB ? 

b. Nếu một xe máy chạy với vận tốc bằng 
4

3
 vận tốc ô tô thì phải chạy trong bao 

nhiêu thời gian để đi hết quãng đường đó? 

 



Bài giải 
                          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 3(M3 –2 điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) có chiều dài 1,2m, 

chiều rộng 0,6m, chiều cao 0,8m. 

a) Tính diện tích kính để làm bể cá đó? 

b) Hiện tại lượng nước trong bể chiếm 80% thể tích của bể. Hỏi hiện tại trong bể có bao 

nhiêu lít nước? 

Bài giải 
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Câu 4 (M4 –1 điểm) 

a/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:   0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532 
2                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

b/Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 490 cm
2
. Thể 

tích hình lập phương đó là bao nhiêu? Điền kết quả vào chỗ chấm 

Thể tích hình lập phương đó là: ………………………………………………………….….. 

 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) 

 

   


