
 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 
 

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

Lớp: 5A..... 

    Thứ tư  ngày 20  tháng 5  năm 2020 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học 2019 - 2020 

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

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
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Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1:     nh   p phư ng c  c nh            thể t ch h nh   p phư ng đ       

     A.  150 m
3
              B.   125 m

3
                    C.100 m

3
                   D. 25 m

3 

Câu 2:  Diện tích của h nh thang c  độ d i đá   ớn    23c , đá  bé    18c , chiều cao 

14cm là: 

        A. 280cm
2
      B. 287cm

2
                     C. 574cm

2
         D. 333cm

2 

Câu 3:  Một h nh tròn c  đường kính là 4 cm. Diện tích của h nh tròn đ      

  A. 6,28 cm
2
         B. 50,24 cm

2
          C. 25,12 cm

2                  
D. 12,56 cm

2 

Câu 4:  Dãy số n o dưới đâ  sắp xếp theo thứ tự tăng dần
 

A. 1,1; 100,10; 10,01;  101,10;  0,96  B.  1,1; 10,01;   100,10; 101,10;  0,96 

C.  0,96; 1,1;10,01; 101,10; 100,10  D.  0,96; 1,1; 10,01; 100,10; 101,10 

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấ  trong phép đổi đ n vị đo 4m 3 52dm 3 =....... m 3
là:  

A.  4052 m 3      B.4,52 m 3           C. 4052 dm 3                  D. 4,052 m 3   

Câu 6:  Hình bên gồm số hình l p phư ng nhỏ là:  

A. 18 hình               B. 20 hình 

     C. 24  hình              D. 48 hình 

 

Câu 7:  
      
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Câu 8: Chiều cao của hình tam giác có diện tích 45 cm
2 
, độ d i đá  1 c       

        A. 3cm                    B. 6 cm                     C. 30 cm                    D.  15 cm                

 

Kéo co 

  45 % 

Bóng đá 

22,5%  
Biểu đồ hình qu t bên cho biết kết quả tham gia các Câu 

l c bộ thể thao của 360 học sinh ở một trường Tiểu học. 

Tổng số học sinh tham gia kéo co và thể dục nhịp điệu  

của trường là: 

A. 162 học sinh                           B.  279 học sinh                            

C. 117 học sinh                           D.  243 học sinh                           

Thể dục 

nhịp điệu 

32,5% 



Phần I: Tự luận (6 điểm) 

Câu 1: ( 2 điểm) Tính   

 a)     4 giờ 43 phút + 1 giờ 30 phút                          b) 3 giờ 20 phút – 2 giờ 35 phút   

 c)    4 phút 15 giây x 4                                             d) 30 phút 24 giây : 6 
                          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

2                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 2:(M3 –3 điểm) Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 

50cm và chiều cao 60cm.  

a/ Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó? (bể không có nắp) 

b/ Thể tích của bể cá đó là bao nhiêu?  

c/ Mức nước trong bể cao bằng 
 

 
 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính 

không đáng kể) 

                                                              Bài giải 
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Câu 3: (1 điểm) Viết tổng sau thành tích của hai thừa số:  

1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999 =  ………………………………………….………………… 

                                                            =  ………………………………………….………………… 

                                                            =  ………………………………………….………………… 
 

 

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) 

 

   


