
 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG  TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

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

Lớp: 4A....... 

 Thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học 2019 - 2020 

Môn: TOÁN -  LỚP 4 

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)  

Bài 1: (1,5 điểm-M1,2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.   

a/ Số “Hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn” được viết là: 

          A. 23 910  B. 23 000 910 C. 23 091 000  D. 23 910 000  

b/ Số dư trong phép chia 24 700 : 400 là: 

 A. 3   B. 30    C. 300   D.  3000 

c/ Cho 10 dm
2
 2cm

2
 = ......cm

2   
.Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:  

         A.  1002   B.    102            C.  120                       D. 1020 

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

        a. 4 giờ 8 phút  =  284 phút                          b.19 dm 5 cm = 1950 mm 

        c. 20090 kg = 20 tấn 9 tạ                              d. 4
 
thế kỷ 10 năm = 400 năm 

Bài 3: (0,5 điểm-M3) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Số đó là:…………………… 

Bài 4: (0,5 điểm-M4) Ba viên gạch hình vuông có cạnh 25cm xếp cạnh nhau như hình 

dưới đây. Vậy chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch đó là: …………….……………… 

                                             

 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6,5 điểm) 

Bài 1:(1 điểm-M2) Tìm m, biết:       

           672 : m  =  12                                                         m   x   5  = 104 570 

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

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

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

    a.  43 x 95 + 43 x 5                                                    b.  36400 : 25 : 4 

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

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

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



Bài 3: (2 điểm-M2) Đặt tính rồi tính 

   320 574 + 139765         407086 - 53279            308 x 260            24067 : 24                   

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

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

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

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

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

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

Bài 4: (2 điểm-M3) 5 ô tô đầu, mỗi ô tô chở được 36 tạ thực phẩm và 4 ô tô sau, mỗi ô 

tô chở được 45 tạ thực phẩm. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu tấn thực 

phẩm? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Bài 5: (0,5 điểm-M4) Một buổi liên hoan có 395 khách đến dự. Người ta đã kê 6 dãy 

bàn, mỗi dãy 8 bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 8 người. Hỏi đã có đủ chỗ ngồi cho 

khách mời chưa? Nếu chưa thì cần thêm bao nhiêu bàn? (Giải thích rõ cách làm) 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 
                   GV chấm lần 1 

                   (Kí và ghi rõ họ tên) 
                        GV chấm lần 2 

                     (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


