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     TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO 6  

 

Trung Tâm BDVH EDUFLY 

-------------- 

Đề số 1 

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) 

Câu1: Tìm số tự nhiên n sao cho:     

                    
121

27
×

54

11
< 𝑛 <

100

21
:

25

126
 

 

Câu 2: Tìm giá trị của biểu thức 

                   𝐵 =
1

7
× 3

1

11
−

1

7
×

9

11
−

1

7
 

Câu 3: Tính nhanh giá trị biểu thức sau:  

                  2011 × 2012 × 2000 × (
5

6
−

1

3
− 50%) × 2013 + 10 

Câu 4: Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 4 dư 2, chia cho 5 dư 1 và hiệu của 

các thương bằng 8. 

 

 Câu 5: Tổng của 3 số là 1996. Số thứ 1 hơn tổng của hai số kia là 56. Nếu bớt ở số 

thứ hai đi 42 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm ba số đó? 
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Câu 6: Cho 3 số có trung bình cộng 21. Tìm ba số biết rằng số thứ ba gấp 3 lần số thứ 

hai, số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất. 

 

Câu 7: Hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Đổ từ thùng 1 sang thùng 2 số lít dầu bằng số 

dầu ở thùng 2. Sau đó đổ từ thùng 2 sang thùng 1 số lít dầu bằng số dầu đang ở thùng 

1 thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lít dầu mỗi thùng lúc đầu. 

 

Câu 8: Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 40km/giờ, từ B về A bằng xe máy 

với vận tốc 30km/giờ, sau đó đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ. Tính vận tốc 

trung bình của người đó trong cả quá trình đi. 

 

Câu 9: Một vườn cây ăn quả có số hàng cây bằng số cây ở mỗi hàng.Có người ngắm 

vườn cây và ước tính số cây trong vườn là số có ba chữ số có hàng đơn vị là 7. Hỏi 

người đó ước tính số cây đúng hay sai? 

Câu 10: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập phương 

để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình 

lập phương lớn. 
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Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

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

 

Câu 1: Bạn Xuân mua sách Toán và Văn hết 61.500 đồng, bạn Hạ mua sách Toán và Văn hết 60.000 

đồng. Biết mỗi quyển sách Toán giá 7.500 đồng, sách Văn giá 6.000 đồng và số sách Toán của bạn 

này bằng số sách Văn của bạn kia. Hỏi bạn Xuân mua bao nhiêu sách Toán và bao nhiêu sách Văn? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................  
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Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích 160cm2, M là điểm chính giữa của cạnh AB. Trên cạnh AC 

lấy điểm N sao cho AN = 
4

1
AC.  Tính diện tích tam giác AMN? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................  
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Trung tâm BDVH –EDUFLY 

-------------- 

Đề số 2 

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) 

Câu1: Cho hai biểu thức   

            𝐴 =  (100 ×  44 +  50 × 64)  ×  (37414,8 ∶  1000 +  2242,52 ∶  100) 

            𝐵 =  (16 ×  14,96 ×  25) ×  (27 ×  38 +  19 × 146)                                       

     Hãy tính  A : B  

Câu 2:Tính giá trị của biểu thức    

             𝐴 =
1

21
+

2

21
+

3

21
+ ⋯ +

18

21
+

19

21
+

20

21
 

Câu 3: Hiện nay (năm 2009) mẹ hơn con 34 tuổi. Biết rằng tuổi của mẹ cách đây 4 năm cộng với tuổi 

con hiện nay là 42 tuổi. Tính tuổi mỗi người năm 2012. 

Câu 4: Một người có một tấm vải, sau khi bán 
4

1
tấm vải hiện có và 

4

1
m vải thì còn lại 

4

3
m. Hỏi tấm 

vải lúc đầu dài bao nhiêu mét? 

Câu 5: Một bếp ăn chuẩn bị lượng gạo cho 160 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưngthực tế, do có một 

số công nhân đén thêm nên số gạo đó chỉ đủ cho số công nhân ăn trong 25 ngày. Hỏi có bao nhiêu 

công nhân đã đến thêm? 

 

Câu 6: Nếu viết các số tự nhiên từ 1 đến 2009 thì phải dùng bao nhiêu chữ số?   
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Câu 7: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2MC, điểm N 

trên cạnh CA sao cho CN = 3NA. Tính diện tích tam giác ABC nếu biết diện tích của 

tam giác MNC bằng 9 cm2. 

Câu 8: Phải xếp bao nhiêu hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm để được một hình lập 

phương lớn có diện tích toàn phần là 294dm2. 

Câu 9: Hai ô tô cùng xuất phát đi ngược chiều nhau trên đường Hà Nội - Hải Phòng, 

gặp nhau cách Hà Nội 40 km. Sau khi gặp nhau ô tô đi từ Hà Nội tiếp tục về Hải Phòng 

và sau đó quay về Hà Nội ngay; ôtô đi từ Hải Phòng cũng tiếp tục đi Hà Nội và sau đó 

cũng quay về Hải Phòng ngay. Hai ôtô gặp nhau lần thứ hai cách Hải Phòng 18 km. 

Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng 

Câu 10: Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ. Một xe máy đi từ B đến A mất 3 giờ. Tính 

quãng đường AB biết vận tốc của ô tô hơn vận tốc của xe máy 20km/giờ. Nếu hai xe 

khởi hành cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại một điểm cách A bao nhiêu km? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm)                                                                                                                                                                    
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Câu 1: Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng 
7

3
 số học  

sinh còn lại của lớp. Giữa học kỳ hai, bài kiểm tra môn Toán của lớp có thêm 3 học sinh đạt điểm giỏi,  

nên số học sinh đạt điểm giỏi của cả lớp bằng 
3

2
 số học sinh còn lại của lớp. Hỏi giữa học kỳ hai bài 

 kiểm tra môn Toán của lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi? Biết rằng số học sinh lớp 5A không  

đổi. 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Câu 2: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB bằng 
2

3
 đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau  

tại M. Biết diện tích tam giác MDC hơn diện tích tam giác MAB 20cm2. Tìm diện tích hình thang ABCD. 

Bài giải 

 .................................................................................................................................................  
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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 :   3691,08 − 91,08 : 3,6 

 

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức sau: 
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                                     𝐴 = (1 +
1

8
) × (1 +

1

15
) × (1 +

1

24
) × (1 +

1

35
)  

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 

                                     A = 10,11 + 11,12 + 12,13 + ⋯ + 98,99 + 99,100. 

 

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? 

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. 
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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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Trung tâm luyện thi EDUFLY 

-------------- 

Đề số 4 

 

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: Tính giá trị của biểu thức:  

                                𝐴 =
154+919+146+781

823−217+533−133
 

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:  

                                𝐴 =
2

35
+

4

77
+

2

143
+

4

221
+

2

323
+

4

437
+

2

575 
 

 

Câu 3: Tổ I trồng được 15 cây, tổ II trồng được hơn tổ I 4 cây. Tổ III trồng hơn 

trung bình cộng 3 tổ là 6 cây. Tính số cây tổ III trồng được. 

 

Câu 4:Cho các phân số:   𝟏

𝟐
,

𝟒

𝟓
,

𝟏𝟎

𝟏𝟏
,

𝟓

𝟒
   . Lấy phân số lớn nhất cộng với phân số bé nhất thì được kết quả 

là bao nhiêu? 
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Câu 5: Có 536 kg gạo đóng trong hai loại bao: một loại 25kg mỗi bao, một loại 48 kg 

mỗi bao. Tổng số bao là 15. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bao? 

 

Câu 6: Cho dãy số 1, 2, 5, 10, 17, ….. Hỏi số hạng thứ 10 của dãy là số nào  

 

Câu 7: Khi con học hết bậc Tiểu học tuổi mẹ bằng 1/5 tổng số tuổi của những người 

còn lại  trong gia đình. Đến khi con học Đại học thì tuổi mẹ vẫn bằng 1/5 tổng số tuổi 

của những người ấy. Hỏi gia đình ấy có mấy người?    

 

Câu 8: Mảnh vải thứ nhất dài hơn mảnh vải thứ 2 là 3,6 m. Tỉ số độ dài của 2 mảnh 

vải là 40% .Tính độ dài mỗi mảnh vải. 

 

Câu 9: Cần phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách dày 705 trang? 

Câu 10: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì 

đầy bể sau 1 giờ 12 phút ; nếu vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ ; nếu vòi 

3 và vòi 1 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 30 phút. Hỏi vòi ba chảy riêng thì đầy bể sau 

bao lâu?    
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Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

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

 

Câu 1: Một ô tô dự kiến đi từ A với vận tốc 45km/h để đến B lúc 11 giờ. Do trời mưa, đường trơn 

để đảm bảo an toàn giao thông  nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35 km/h và đến B chậm mất 30 phút so 

với dự kiến. Tính quãng đường AB. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 2:  

D C 

M 

B A 

N 
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Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB dài 36 cm, cạnh AD 

dài 18 cm. Gọi M là điểm chính giữa BC, N là điểm trên cạnh 

CD sao cho DN gấp 2 lần CN. 

a) Tính diện tích tứ giác AMCN. 

b) Tìm điểm E trên cạnh CD để diện tích tứ giác AMCN 

bằng một nửa diện tích hình chữ nhật ABCD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Trung tâm BDVH EDUFLY 

-------------- 

Đề số 5 

 

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 Y biết:    

                                     ( 
13

4
 –  Y × 

2

3
 ) × 3 =  4 

Câu 2: Tính giá trị biểu thức: 

  

                          
18.123+9.456.2+3.5310.6

1+4+7+10+⋯+49+52+55+58−410
 

 

Câu 3: Thực hiện phép tính:  
                        17,75 +  16,25 +  14,75 + 13,25 + ⋯ + 4,25 +  2,75 + 1,25 
 

Câu 4: Tuổi anh hiện nay là 40 tuổi .Năm mà tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi 

em bằng 1/3 tuổi anh.Tính tuổi anh hiện nay. 

 

Câu 5: Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 4 và trung bình cộng của chúng bằng 

15. 
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Câu 6: Hãy tìm số bé nhất sao cho khi lấy số đó cộng với 2006 sẽ được một số chia 

hết cho 13. 

 

Câu 7: Một buổi học có 5 tiết, thời gian mỗi tiết học là 45 phút. Giữa hai tiết học có 

thời gian nghỉ là 10 phút. Nếu buổi học bắt đầu từ 7 giờ sáng thì sẽ kết thúc vào lúc 

mấy giờ? 

 

Câu 8: Cô Thu trước khi đi làm đặt lên bàn một hộp bánh và dặn ba người con của 

mình: khi đi học về mỗi con lấy một phần ba số bánh. Hoa về đầu tiên và lấy đi một 

phần ba số bánh rồi bỏ đi chơi. Hùng về lại lấy một phần ba số bánh còn lại trong hộp 

ăn xong rồi đi ngủ. Mai về sau cùng cũng lấy một phần ba số bánh mà nó thấy. Hỏi 

hộp bánh có bao nhiêu cái, biết số bánh trong hộp còn lại là 8 cái.  

 

Câu 9: Cho 2 hình thang có diện tích bằng nhau. Hình thang thứ nhất có hai đáy dài 

8m và 15m. Hình thang thứ hai có hai đáy dài 10m và 13m. Hỏi hình thang nào có 

chiều cao lớn hơn? 

 

Câu 10: Bếp ăn của một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sĩ ăn trong 30 

ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau 9 ngày thì có một số chiến sĩ được điều đi làm 

nhiện vụ ở tỉnh khác. Vì vậy số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến 7 ngày. 

Hỏi đã có bao nhiêu chiến sĩ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết sức ăn của các chiến sĩ 

như nhau) 
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Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

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

 

Câu 1: Có hai túi kẹo. Số kẹo túi  thứ  nhất  bằng  4/5  số  kẹo  túi  thứ  hai.  Nếu  chuyển  10  cái  kẹo  

từ  túi thứ nhất sang túi thứ hai thì khi đó số kẹo của túi thứ nhất bằng 1/2 số kẹo túi thứ hai. Tính số 

kẹo lúc đầu của mỗi túi. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích là 160 cm2. Gọi M, N  theo thứ tự là điểm thuộc các cạnh AB, 

AC sao cho AM = 1/4 × AB, AN = 1/4 × AC. 

a) Tính diện tích tam giác ABN từ đó suy ra diện tích tam giác AMN. 

b)MN có song song với BC không? Tại sao? 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Trung tâm BDVH EDUFLY 

-------------- 

Đề số 6 

 

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 X:  

                           53 × 𝑋 − 34 = 135: 1
7

8
 

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: 

                           
1999×2011−1999

2010×1998−2010
 

 

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:  

                           3
1

11
×

27

46
× 1

6

17
× 2

4

9
 

 

Câu 4: Tìm một số thập phân. Biết rằng lấy số đó cộng với 4,75 sau đó nhân với 2,5 

rồi trừ đi 0,2. Cuối cùng đem chia cho 1,25 thì được kết quả là 13,84 

 

Câu 5: Năm học sinh được thưởng 35 quyển vở. Số vở của học sinh được thưởng 

nhiều nhất gấp 4 số vở của học sinh được thưởng ít nhất. Hỏi mỗi học sinh có thể được 

thưởng bao nhiêu quyển vở, biết rằng số vở được thưởng của mỗi học sinh khác nhau 
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Câu 6: Hai thùng A và B có tổng cộng 327 lít dầu. Nếu lấy 30 lít ở thùng A đổ sang 

thùng B thì thùng B nhiều hơn thùng A 13 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít 

dầu?  

Câu 7: Hai người thợ cùng làm một công việc thì sau 5 ngày sẽ xong. Nếu một mình 

người thứ nhât làm công việc đó thì sau 15 ngày sẽ xong. Đầu  tiên hai người cùng làm 

trong 2 ngày sau đó người thứ nhất nghỉ, một mình người thứ hai làm nốt công việc 

còn lại. Vậy người thứ hai phải làm một mình trong bao lâu? 

 

Câu 8: Một hình thang có đáy lớn bằng 160 cm, đáy nhỏ kém đáy lớn 4 dm. Chiều 

cao hình thang  bằng trung bình cộng của hai đáy.Hỏi diện tích của hình thang đấy 

bằng bao nhiêu  𝑚2 ? 

 

Câu 9: Để làm xong một công việc, nếu người thứ nhất làm một mình thì phải mất 5h 

mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải mất 7h mới xong. Hỏi nếu cả hai người 

cùng làm công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong?   

Câu 10: Sách Khoa học và Lịch sử được xếp vào 5 ngăn: Ngăn một có 23 quyển, 

ngăn hai có 5 quyển, ngăn ba có 16 quyển, ngăn bốn có 22 quyển, ngăn năm có 

14 quyển. Sau khi lấy đi số sách trong một ngăn thì số sách Khoa học trong 4 

ngăn còn lại gấp 3 lần số sách Lịch sử. Hỏi 4 ngăn còn lại có bao nhiêu sách mỗi 

loại? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 
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PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm)  

                                                                                                                                                                   

Câu 1: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 
1

3
  quãng đường 

và thêm 5 mét, ngày thứ hai sửa được 
2

5
  quãng đường và thêm 4  mét, ngày thứ ba sửa nốt 51 mét 

đường còn lại. Hỏi trong hai ngày đầu, mỗi ngày họ sửa được bao nhiêu mét đường. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Câu 2: Cho tứ giác  ABCD  có  diện là 1216 cm². Cho M, N, P trên AB  sao  cho AM = MN 

= NP = PB. Cho E, F, G  trên  DD  sao  cho  DE = EF = FG = GC. Tính diện tích tứ giác NPFE? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Trung tâm BDVH EDUFLY 

-------------- 

Đề số 7 

 

Họ tên và chữ ký giám thị: 

 

Giám thị 1 : …………………………. 

 

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 : …......                                                                    
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Giám thị 2 : …………………………. 

                                              Số phách:  

 

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

 

Câu 1: Tìm x biết : 
252 84

x 97
  

 

Câu 2: Thực hiện phép tính:  

 

Câu 3: Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao 

nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 35. 

 

Câu 4: Học kì I, lớp 5A có 42,5% học sinh giỏi. Học kì II lớp nhận thêm 2 bạn mới và 

cuối học kì có thêm 4 học sinh giỏi vì thế số học sinh giỏi chiếm 50% số học sinh cả 

lớp. Tính số học sinh của lớp trong học kì I. 

 

 Câu 5: Tìm tất cả các số có ba chữ số biết rằng số đó  chia hết cho 9, chữ số hàng đơn 

vị bằng  4,chữ số hàng chục bằng 
3

4
 chữ số hàng trăm. 

Câu 6: Tìm hai số, biết hiệu của chúng là 1554 còn tổng của chúng có dạng 2 3x y chia 

hết cho 2, cho 5 và cho 9. 

2 2 2
1

3 9 27
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Câu 7: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. 

Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên 

gạch là 14.250đ. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? (Giả thiết diện 

tích phần mạch vữa không đáng kể) 

 

Câu 8: Một đoàn tàu dài 135 m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30 km/h hết nửa 

phút. Hỏi đường hàm dài bao nhiêu? 

 

Câu 9: Trong một cuộc thi chạy 10 km. An đến đích trước Bình 2 km và đến trước 

Cường 4 km. Nếu vận tốc của mỗi người vẫn giữ nguyên thì Bình sẽ về đích trước 

Cường bao nhiêu km? 

 

Câu 10: Một hội trường có 270 chỗ ngồi được xếp thành từng hàng và số ghế ở mỗi 

hàng như nhau. Nếu xếp thêm 2 hàng và số ghế mỗi hàng giữ nguyên thì hội trường có 

300 chỗ. Hỏi số ghế lúc đầu là bao nhiêu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm)                                                                                                                                                                    
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Câu 1: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong bài môn thi toán cuối năm, cả lớp đều được điểm 9 hoặc điểm 

10. Biết tổng số điểm của cả lớp là 423 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn được điểm 9, có bao nhiêu bạn 

được điểm 10? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 100cm (AB > BC ). Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N 

trên cạnh CD sao cho AMND là hình vuông, còn BMNC là hình chữ nhật có chu vi 60cm. 

a) Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD. 

b) Tính diện tích tam giác DMC. 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Trung tâm BDVH EDUFLY  

-------------- 

Đề số 8 

 

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 𝑥: (x + 0,9) . (1- 0,4) = 2412 

Câu 2: Tính: 
18.123+9.456.2+3.5310.6

1+4+7+10+⋯+49+52+55+58−410
 

Câu 3: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu thay đổi vị trí của hai chữ số đó ta 

được một số mới lớn hơn số cũ 72 đơn vị. 
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Câu 4: Hiện nay tuổi mẹ bằng 4 lần tuổi con. Sáu năm trước tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi 

con.Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay. 

Câu 5: Một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 35 phút và hạ cánh 

xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Hỏi máy bay đã bay 

hết bao nhiêu thời gian? 

Câu 6: Tìm các chữ số a, b khác 0 thoả mãn: a b ab bbb    

Câu 7: Bác Tư thu hoạch xoài và cho vào hộp mang đi bán. Nếu mỗi hộp chứa 10 quả 

thì còn thừa 8 quả, còn mỗi hộp chứa 12 quả thì thiếu 4 quả. Hỏi số xoài là bao nhiêu 

quả, biết số xoài của bác Tư nhiều hơn 200 và ít hơn 300 quả. 

Câu 8: Bốn người góp tiền mua chung 1 chiếc Tivi. Người thứ nhất góp số tiền bằng 

1/2 số tiền của 3 người kia. Người thứ 2 góp 1/3 số tiền của 3 người còn lại. Người thứ 

3 góp 1/4 số tiền của 3 người kia. Hỏi chiếc Tivi đó có giá bao nhiêu? Biết rằng người 

thứ 4 đã góp 2.600.000 đồng.  

Câu 9: Lúc 6 giờ sáng một xe tải đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ một xe tắc – xi đi từ B 

về A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó. Tính vận tốc của mỗi xe. Biết rằng 

vận tốc xe tắc – xi gấp đôi vận tốc của xe tải và quãng đường AB dài 210km. 

Câu 10: Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá. Số học 

sinh khá bằng ¾ số học sinh trung bình. Số học sinh yếu có trong khoảng từ 1 đến 5 

em. Hãy tính số học sinh từng loại? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 
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PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm) 

Câu 1: Một người bán hàng. Lần thứ nhất bán  số trứng. Lần thứ hai bán  số trứng. Còn lại 21 quả. 

Hỏi người đó bán bao nhiêu quả trứng? Và mỗi lần bán bao nhiêu quả trứng? 

 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 2: Cho hình tam giác ABC có Điểm N là điểm chính giữa cạnh AC, trên hình đó có hình thang 

BMNE như hình vẽ bên. Nối B với N nối E với M. Hai đoạn thẳng này gặp nhau ở điểm O. 

a. So sánh diện tích hai hình tam giác OBM và OEN. 

b. So sánh diện tích hình tam giác EMC với diện tích hình AEMB. 
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Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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-------------- 

Đề số 9 

 

Họ tên và chữ ký giám thị: 

 

Giám thị 1 : …………………………. 

 

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 : …......                                                                    

O

M

E

N

CB

A
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Giám thị 2 : …………………………. 

                                              Số phách:  

 

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

 

Câu 1: Tìm 𝑥: (20,12 + 𝑥): 𝑥 = 6,58 ∶ 4,7 

 

Câu 2: Tính: 
131313

151515
 + 

131313

353535
  + 

131313

636363
  + 

131313

999999
 

 

Câu 3: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 13m và chiều cao bằng 17m. Một hình 

vuông có cạnh 10,2m. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn 

 

Câu 4: Lây số 4 nhân với chính 2007 lần. Hỏi kết quả của phép tính có chữ số hàng 

đơn vị bằng bao nhiêu? 

 

Câu 5: Học kỳ 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 55% học sinh đạt loại 

giỏi. Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỷ lệ học sinh giỏi của 

học kỳ 2 là 63%. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có bao nhiêu học sinh. (số học 

sinh của trường không thay đổi) 
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Câu 6: Tính      0,25 36 0,1 110 0,5 150 0.2 96 : 4        

Câu 7: Tính độ dài các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC, biết rằng:  

AB + BC = 8 (cm), BC + CA = 9 (cm) và CA + AB = 7 (cm) 

 

Câu 8: Ngày 1/6 năm nay (năm 2013) là ngày thứ Bảy. Hỏi ngày 1/6 năm sau (năm 

2014) là ngày thứ mấy? 

 

Câu 9: Một bình chứa 1,2 kg nước ngọt. Tỉ lệ đường trong nước ngọt là 3%. Hỏi phải 

đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để tỉ lệ đường trong nước còn 2,5%? 

 

Câu 10: Cho ba hình tròn: hình tròn thứ nhất có bán kính bằng 5m, hình tròn thứ hai 

có bán kính bằng 12m, hình tròn thứ ba có diện tích bằng tổng diện tích của hình tròn 

thứ nhất và hình tròn thứ hai. Hỏi bán kính hình tròn thứ ba bằng bao nhiêu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 
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PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm)                                                                                                                                                                    

 

Câu 1: Ba anh chị em Dũng, Lan và Hương cùng làm một công việc. Lúc đàu chỉ có chị Lan và Hương 

làm trong 3 giờ. Sau đó chị Lan nghỉ , anh Dũng vào làm thay với năng suất gấp đôi chị Lan, Trong 5 

giờ thì Hương và anh Dũng hoàn thành công việc. Biết rằng nếu Hương và chị Lan cùng làm thì sau 

12 giờ sẽ xong công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì xong công việc đó trong bao lâu? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Câu 2: Người ta xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn 

phần là 600cm2. Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lập phương đó. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ đã dùng để xếp thành hình lập phương lớn? 

b) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ chỉ được sơn đúng một mặt? 

Bài giải 

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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Đề số 10 

 

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 x biết:        x 4 x 6 x 8 ... x 26 210          

 

Câu 2: Tính: 
2 4 2 4 2 4 2

35 77 143 221 323 437 575
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Câu 3: Một cái cột cao 20m. Chú kiến bò dọc theo cột: cứ ban ngày bò lên 5m, ban 

đêm bò xuống 4m. hỏi sau bao nhiêu ngày chú kiến bò lên đỉnh cột? 

 

Câu 4: Trong giấy khai sinh của em Bình, ngày sinh và tháng sinh đều là những số 

chia hết cho 9, ngày sinh là số chẵn. Hỏi hàng năm em Bình tổ chức sinh nhật vào 

ngày, tháng nào? 

 

Câu 5: Một người bán hàng có 5 bao đường kính. Trong mỗi bao chỉ đựng một trong 

hai loại đường: đường trắng hoặc đường vàng. Số đường đựng trong mỗi bao lần lượt 

là 22kg, 21kg, 20kg, 23kg, 26kg. Sau khi bán đi một bao thì trong các bao còn lại có 

số đường trắng gấp 3 lần số đường vàng. Tính số kilogam đường trắng trong các bao 

còn lại và số kilogam đường vàng trong các bao còn lại. 

 

Câu 6: Tính: A = 1/2+1/4+1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64.  

 

Câu 7. Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 48cm2 

; MC = MD ; 
2

BN BC
3

  (như hình vẽ bên). Tính diện 

tích tam giác AMN. 

 

Câu 8: Với một chiếc cân có hai đĩa và một quả cân 1kg. chỉ bằng một lần cân em hãy 

lấy ra 2,5 kg bột trong 4 kg. 

 

 

Câu 9: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 7,2 m thành những đoạn dài 4 dm. Mỗi 

lần cưa hết 5 phút và sau đó chuẩn bị cho lần cưa sau cũng hết 5 phút. Hỏi người thợ 

cưa xong cây gỗ đó hết bao nhiêu phút? 
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Câu 10: Quãng đường từ A đến B gồm một đoạn lên dốc, một đoạn xuống dốc. Một 

ôtô đi từ A đến B rồi quay về A mất 10h 30’. Tính độ dài quãng đường AB, biết vận 

tốc khi lên dốc là 30km/h và khi xuống dốc là 60km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 

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

 

Câu 1: Một giá sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên. Nếu chuyển 10 

quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới gấp 7 lần số sách ở ngăn trên. Tính 

số sách mỗi ngăn? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

Câu 2: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Đoạn thẳng AC cắt đoạn thẳng BD tại O: 

a) So sánh diện tích hai hình tam giác DAO và BCO. 

b) Biết diện tích hình tam giác BAO bằng 1cm2 và diện tích hình tam giác DCO bằng 4cm2. Tính 

diện tích hình thang ABCD. 

c) Tính tỉ số hai đáy hình thang 
AB

CD
 ? 

Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


