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Trung tâm Luyện thi EDUFLY 
-------------- 

Đề số 3 

 

Họ tên và chữ ký giám thị: 

 

Giám thị 1 : …………………............ 

 

Giám thị 2 : …………………………. 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 5 
MÔN: Toán (Thời gian làm bài: 45 phút) 

 

Họ và tên thí sinh : ………………………………. 

Ngày sinh : …………………………..……………. 

Học sinh trường Tiểu học : ……………………..… 
 

Số báo danh :                             Phòng thi : …......                                                                    

                                              Số phách:  

 

PHẦN I:  Học sinh chỉ viết đáp số vào ô trống bên phải (mỗi câu 1 điểm) 

 

Câu 1: Tìm kết quả phép tính sau :    

 

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức sau: 

                                     

  

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 

                                     

 
 

Câu 4: Một số được viết bởi 500 chữ số 6. Hỏi nếu lấy số đó chia cho 15 thì phần 

thập phân là bao nhiêu?     

Câu 5: Cho tam giác ABC.Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/4 BC.Trên 

AM lấy điểm I sao cho AI=IM. Biết diện tích tam giác MIC có diện tích là 30 

cm2 .Tính diện tích tam giác ABC. 

Câu 6: Một khối lập phương bằng sắt nặng 5,4 kg. Hỏi một khối lập phương bằng sắt 

có cạnh bằng 1/3 cạnh của hình lập phương đã cho sẽ nặng bao nhiêu g? 

Câu 7: Một người mua gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 0,8 kg. Biết rằng 2/3 lượng gạo 

tẻ bằng 4/5 lượng gạo nếp. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu kilôgam gạo? 
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Câu 8: Hai bạn An và Bình có tất cả 30 viên bi. Nếu bạn An cho bạn Bình 
7

2
 số bi 

của mình thì số bi còn lại của An bằng 
2

1
 số bi mới của Bình. Hỏi số bi ban đầu của 

mỗi bạn là bao nhiêu ? 

Câu 9: Hai kho lương thực có 5998 tấn gạo. Bớt ở kho A 85 tấn chuyển sang kho B 

thì kho này lại nhiều hơn kho A 14 tấn. Hỏi ban đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo? 

Câu 10: Một miếng tôn hình chữ nhật có chu vi 22dm, chiều dài hơn chiều rộng 1 dm. 

Người ta cắt 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc, mỗi hình có diện tích 100 cm2 rồi gấp 

lên thành một hình hộp không có nắp. Tính thể tích của hình hộp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm) 

Câu 1: Có một số lít dầu chứa trong một thùng phuy và một số can đựng dầu còn trống, dung tích 

mỗi can là 6 lít. Từ thùng phuy, nếu bơm đều vào mỗi can 5 lít dầu thì còn thừa 6 lít trong thùng 

phuy; nếu bơm đều vào mỗi can 6 lít thì hết dầu trong thùng phuy và có một can để không. Hỏi có 

bao nhiêu can đựng dầu và bao nhiêu lít dầu chứa trong thùng phuy khi chưa bơm vào các can? 

 

Bài giải 
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Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 60cm, AD = 40cm. Trên AB lấy điểm G sao cho AG = 

30cm. Trên AD lấy điểm M sao cho AM=15cm. 

a) Tính diện tích tam giác MGC. 

b) DG cắt MC tại K. Tính diện tích MDK. 

Bài giải 
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