
LỚP THẦY TUỆ 
 

Họ và tên HS:……………….……………..Lớp ..... 

BÀI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1 
Năm học: 2021-2022 

MÔN TOÁN LỚP 5 

 (Thời gian làm bài: 40 phút) Giám thị:  Mã bài: 

 
Giám khảo:  Mã bài: 

Điểm bài thi:  

 
 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc 

điền kết quả thích hợp vào ô trống với câu điền khuyết.                   

Câu 1 (0,5 điểm). (M1) Số gồm 7 trăm, 2 đơn vị, 3 phần trăm, 8 phần nghìn được viết là : 

A. 72,38   B. 72, 308   C. 702,308    D. 702,038 

Câu 2 (0,5 điểm). (M1) Để tìm 25% của 30 ta thực hiện như sau: 

     A. 30 : 25 × 100    B. 30  × 25 × 100   

     C. 30 × 25 : 100    D. 100 : 30 × 25 

Câu 3 (0,5 điểm). (M1) Công thức tính diện tích hình tam giác là:  

     A. S = a × h : 2     B. S = a : h × 2   

     C. S = (a + h) : 2    D. (a + h) × 2 

Câu 4 (0,5 điểm). (M1) Chữ số 8 trong số 304,089 thuộc hàng: 

A. Chục   B. Phần trăm  C. Phần mười  D. Trăm 

Câu 5 (0,5 điểm). (M2) 0,4 tấn = … yến. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 4   B. 40   C. 400    D. 4000 

Câu 6 (0,5 điểm). (M2) Số thập phân có giá trị bằng phân số 
3

8
 là: 

A. 3,8 B. 0,38 C. 0,375 D. 0,83 

Câu 7 (0,5 điểm). (M2) 2 gói mì chính cùng loại nặng 500g. Vậy nếu có 5kg mì chính sẽ 

đóng được số gói mì chính cùng loại là: 

A. 20 gói   B. 10 gói   C. 25 gói     D. 100 gói 

Câu 8 (0,5 điểm).(M2): Một tam giác có cạnh đáy dài 3dm, chiều cao tương ứng bằng 10cm. 

Diện tích hình tam giác đó là: 

A. 15 cm2  B. 15dm2          C. 150dm2  D. 150cm2 

Câu 9 (0,5 điểm). (M3) Một cửa hàng bán được 1 tấn gạo trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán 

được 40% số gạo, ngày thứ hai bán được 25% số gạo còn lại. Ngày thứ ba cửa hàng đó bán 

được số gạo là: 

A. 350kg                B. 450kg     C. 550kg      D. 650kg 

Câu 10 (0,5 điểm).  (M3) 3,076 ha = ….ha … dam2….m2. Các số thích hợp để điền vào chỗ 

chấm lần lượt là: 

A. 3; 7; 6  B. 3; 70; 6   C. 3; 7; 60     D. 30; 7; 60 

Câu 11: (0,5 điểm). (M3) Một đội công nhân gồm 24 người dự định sửa xong một đoạn 

đường trong 30 ngày, tuy nhiên sau khi làm được 5 ngày thì có một số công nhân chuyển đi 

nơi khác nên số người còn lại phải mất thêm 40 ngày nữa mới hoàn thành công việc. Hỏi có 

mấy người đã chuyển đi? 

Trả lời: Số người đã chuyển đi là:………….người 

Câu 12(0,5 điểm).  (M4) Số thập phân A có phần thập phân gồm 2 chữ số. Nếu viết thêm 

một chữ số 5 vào bên phải của số đó thì được số B gấp A 1,25 lần. Tìm số A. 

Trả lời: A là:...................... 

 

 



 

 

(Học sinh không làm bài vào phần gạch chéo này) 
  

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 13: (1 điểm) (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 210cm2 = ....m2 

b) 9km 15m = .... m 

Câu 14: (2 điểm) (M3) Tính giá trị biểu thức 

a) (68,23 + 28,97) : 4,5   b) 38,4 + 3,84 × 72 + 3,84 × 19 – 3,84 
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Câu 15: (1 điểm) (M4) Có 1kg dung dịch nước muối với tỉ lệ muối trong dung dịch là 10%. 

Hỏi từ lượng dung dịch đó phải pha thêm vào bao nhiêu gam muối để thu được dung dịch 

mới có tỉ lệ muối chiếm 28%. 

Bài làm 
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