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Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)    

Bài 1: (M1,2,3-1điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.   

 a. Số lớn nhất trong các số: 25694; 95624; 59624; 62594 là: 

       A.   25694              B.   95624                    C.   59624                 D.   62594                                    

b. Chữ số 4 trong số 654 298 thuộc hàng, lớp là: 

A. Hàng trăm, lớp nghìn.  C. Hàng nghìn, lớp nghìn. 

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn. D. Hàng trăm, lớp đơn vị. 
 

c. Năm 2011, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Vậy Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp sinh vào thế kỉ: 

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

Bài 2: (M1,2-1,5điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.                                                          

a. Số gồm 8 trăm nghìn, 6 trăm, 5 chục và 4 đơn vị được viết là: ...................................       

b. 
4

1
 thế kỉ = …… năm.                               5 tấn 456 kg = ..............kg 

c. Sợi dây thứ nhất dài 326m. Sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất 18m. Trung 

bình mỗi sợi dây dài là: …………                               

Bài 3: (M1,2-1,5điểm) Đúng ghi  Đ, sai ghi  S vào ô trống                                                        

a. Hình bên có:  

 + 2 góc vuông, 4 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt.   

  

+ 2 góc vuông, 4 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt.    

 

 

 

b. Nếu a = 9240 thì giá trị của biểu thức 45105 – a : 5 là 43257.      

 

 

 



PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

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

        653214 + 87152            712406 – 324148               4605 x 5               4035 : 8 

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

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

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

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

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

Bài 2: (M3-1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất        

a. 655 + 236 + 764   

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

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

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

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

b. 123 + 169 + 177 + 531 

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

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

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

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

Bài 3: (M2-2điểm) Một hình chữ nhật có chu vi 36cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. 

Tính diện tích hình chữ nhật đó?                                           

      Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

Bài 4: (M3,4-1điểm)  

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:…………………………………….………………………… 

b. Tuổi trung bình của 6 cầu thủ đội bóng chuyền là 18 tuổi. Nếu không kể đội 

trưởng thì tuổi trung bình của 5 cầu thủ còn lại là 17 tuổi. Tính tuổi của đội trưởng. 

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

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

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

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

GV coi thi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

GV chấm lần 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I  
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Lưu ý: Bài KTĐK được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những 

hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm 

thập phân.  

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4đ) 

Câu Đáp án Điểm 

       1 

a- B 0,25  

b- C 0,25 

c- D 0,5 

2 

 

a- 800 654 0,5 

b- 25; 5456 0,5 (mỗi chỗ điền đúng được 0,25) 

c- 317m 0,5 

3 

 

a- Đ 

S 

0,5 

0,5 

a- Đ 0,5 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6đ) 

Bµi 1: (2 ®iÓm) 

HS thực hiện đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm. 

Bµi 2: (1 ®iÓm) 

HS thực hiện tính bằng cách thuận tiện nhất đúng mỗi phần ghi 0,5 điểm. Nếu 

tính không nhanh mà đúng thì ghi một nửa số điểm. 

Bài 3: (2điểm):  

 - Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm nửa chu vi hình CN được 0,5 điểm 

 - Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm chiều rộng hình CN được 0,5 điểm 

 - Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm chiều dài hình CN được 0,5 điểm 

 - Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm diện tích hình CN được 0,5 điểm                                            

          Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương 

                  (Nếu sai hoặc thiếu đáp số trừ 0,5 điểm) 

Bài 4: (1 điểm):  

a. Điền đúng 98 765 được 0,25 điểm 

b. Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm tuổi của 6 cầu thủ được 0,25 điểm 

    Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm tuổi của 5 cầu thủ được 0,25 điểm 

    Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm tuổi của đội trưởng được 0,25 điểm 



    


