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  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE-CURIE 

      NĂM HỌC 2003 

Câu 1. So sánh các phân số sau: 

a. 2003 2004 2004à
2003 2004 1 2003

v
 

 

b. 33 40à
47 54

v  

c. 15 13à
17 18

v  

Câu 2.  Hiện nay, tuổi của Hòa bằng 3
5

 tuổi của Bình. Hai năm trước, Hòa kém Bình 4 tuổi. Tìm 

tuổi Hòa và Bình hiện nay. 

Câu 3.  Bạn Tâm đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Hỏi bạn phải viết tất cả 
bao nhiêu chữ số? 

Câu 4.  

 

 

 

 

 

 

Câu 5. (không bắt buộc) 

 Ngựa Bạch và Ngựa Vằn  thi nhau chạy từ vườn bách thú tới Hồ Gươm và ngược lại. Lúc 
đi, Ngựa Bạch chạy với tốc độ 24km/ h và lúc về chạy với vận tốc 16km/h, còn Ngựa Vằng thì 
chạy với vận tốc 20km/h trên toàn quãng đường. Hỏi ngựa nào về đích trước? 

 

 

 

 

Cho hình thang ABCD có đáy AB và CD. Đoạn thẳng 
AC cắt đoạn thẳng BD tại O (h.vẽ) 

a. So sánh diện tích 2 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 tỷ số hai đáy của hình thang AB
CD
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NĂM HỌC 2004 

Câu 1.  

d. Thực hiện phép tính sau 1 cách hợp lý:  
19 19 ... 19 75 75 ... 75

25 so hang 19 so hang
     

  

e. Điền dấu  ; ;    thích hợp vào chỗ trống 

6 8a a  □  6 11a    

f. Tìm x biết: 2 2 2 2 1
3 5 35 63 9

x       

Câu 2.  

Một oto chạy qua quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ đầu chạy được 2
5

 quãng đường AB. 

Giờ thứ 2 chạy được 2
5

 quãng đường còn lại và thêm 4km. Giờ thứ 3 chạy nốt 50km cuối. Tính 

quãng đường AB. 

Câu 3.  

Tìm số tự nhiên bé nhất biết rằng số đó chia cho 3 được số dư là 1, chia cho 4 được số dư 
là 2, chia cho 4 được số dư là 3, chia cho 6 được số dư là 4. 

Câu 4.  

 

 

 

 

a. Chứng tỏ rằng: 5
6MNCB ABCS S  

b. Chứng minh: AMN EMBS S  

c. Biết 224ABCS cm . Tính EMNS  

Câu 5. (không bắt buộc) 

 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh AB lấy điểm M sao 

cho 1
3

BM AB . Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho 1
4

AN AC

. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho E là điểm chính giữa cạnh 
BC 

Có 7 miếng gỗ được ghép thành hình chữ E (h.vẽ) 

Em hãy dùng tất cả các miễng gỗ đó để ghé lại 
thành 1 hình vuông. 
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NĂM HỌC 2005 

Câu 1.  Viết thêm 3 số hạng của dãy số sau, rồi tìm tổng các số hạng trong dãy 

a. 1;3;5;8;13;.....  
b. 1;4;9;16;25;36;.....  

Câu 2.  

Tìm 1 số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 3 vào bên phải số đó, ta được một 
số mới lớn hơn số đã cho 750 đơn vị. 

Câu 3.  

Một người đi bộ từ A đến B mỗi giờ đi được 4km. Khi trở về A người ấy đi xe đạp, mỗi 
giờ đi được 12km. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ. 

Câu 4.  

 

 

 

 

 

 

Câu 5. (không bắt buộc) 

 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 ngà chú kiến bò đến đỉnh cột? 

 

 

 

 

 

 

Cho tam giác ABC. Trên AB lấy D và E sao cho 
AD ED BD  . Trên AC lấy điểm H và K sao cho 
AH AK KC  . Trên đoạn BC lấy điểm M và N 
sao cho BM MN NC   (h.vẽ) 

a. So sánh diện tích hình tam giác EBM và 
ADH. 

b. Biết diện tích tam giác ABC bằng 360cm2. 
Tính diện tích hình DEMNKH. 
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NĂM HỌC 2006 

Câu 1.   

 Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 1. Hỏi  số a có chia hết cho 2 không? Số a 
có chia hết cho 4 không? Vì sao? 

Câu 2.  

a. Tìm x biết: 30% 52x x    

b. Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 575757 575757 18
424242 727272

   
 

 

Câu 3.  

Một giá sách có 2 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 ngăn trên. 
Tính số sách mỗi ngăn? 

Câu 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5. (không bắt buộc) 

 Với 1 chiếc cân có 2 đĩa và 1 quả cân 1kg. Chỉ bằng 1 lần cân, em hãy lấy ra 2,5kg bột 
trong 4kg. 

 

 

 

 

Cho hình chữ nhật ABCD, I là điểm chính giữa cạnh 
AB. Nối D, I, đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng IC tại K 
(h.vẽ) 

a. Chứng tỏ: 1
2DIB DBCS S  

b. Kẻ IP vuông góc với DB, kẻ CQ vuông góc 
với DB. Chứng tỏ rằng: 3DIC DIKS S  

c. Biết 28DICS cm . Tính diện tích hình chữ nhật 
ABCD. 
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Câu 1.  Thực hiện phép tính sau bằng cách hợp lý 

a. 3 4 3 110 3 5 1
4 5 4 5

        
   

 

b. 1 1 1 11 1 1 ...... 1
2 3 4 2007

                     
       

 

Câu 2. 

 Nếu tăng chiều dài của 1 hình chữ nhật thêm 25% và chiều rộng của nó thêm 20% thì 
được 1 hình chữ nhật mới có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật ban đầu là 10m2. Tính 
diện tích hình chữ nhật ban đầu? 

Câu 3.  

Một người đi bộ từ A đến B. Sau khi đi được 700m người đó tính rằng: “ ta đi hết 12 
phút. Nếu cứ giữ tốc độ này thì sẽ đến B muộn 40 phút so với dự định. Mà ta lauh cần đến B sớm 
hơn 5 phút. Vậy bây giờ ta phải đi với vận tốc 5km/ giờ”. Tính quãng đường AB, biết rằng người 
đó tính đúng. 

Câu 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5. (không bắt buộc) 

 Trên bàn có 4 tờ giấy lớn. Xé mỗi tờ giấy thành 5 mảnh. Lấy 1 số mảnh, xé mỗi mảnh 
thành 5 mảnh nhỏ. Sau đó lại lấy 1 số mảnh bất kỳ và lại xé mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn. 
Cứ tiếp tục như vậy ….. Hỏi có thể sau 1 đợt xe nào đó trên bản có 2007 mảnh giấy nhỏ hơn 
được không? 

Cho tam giác ABC, M là 1 điểm trên cạnh BC sao 

cho: 1
3

BM BC . Nối AM. K là 1 điểm trên đoạn 

thẳng AM sao cho: 1
4

AK AM . Nối BK, CK. 

a. Tính tỷ số diện tích của tam giác MKC và tam 
giác BKC. 

b. Tính tỷ số diện tích tam giác MKC và tam giác 
AKC 

c. Kéo dài CK cắt AB tại H. Tính tỷ số AH
BH
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NĂM HỌC 2008 

Câu 1.  Thực hiện phép tính sau bằng cách hợp lý 

c. 1 2007 2009 1:
2009 2008 2008 2008

    

d. Tìm y biết: 1 1 1 1 1 1 1
2 6 12 20 30 42

y         

Câu 2. 

 22 năm trước đây tuổi me bằng 3
7

 tuổi bà. Hiện nay tuổi mẹ bằng 5
8

 tuổi bà. Tính tuổi 

mẹ, tuổi bà hiện nay? 

Câu 3.  

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, các bạn đội viên ở phường An Hòa được các anh chị 
đoàn viên tổ chức cho xem biểu diễn văn nghệ ở nhà văn hóa phường. Chị phụ trách nhẩm tính: 
Nếu xếp 6 bạn ngồi 1 dãy ghế thì 4 bạn  không có chỗ ngồi, còn nếu xếp 7 bạn ngồi 1 dãy thì lại 
thừa 1 dãy ghế trống không có ai ngồi. Em hãy tính xem trong nhà văn hóa có bao nhiêu dãy ghế 
và có bao nhiêu bạn đội viên tham dự buổi văn nghệ? 

Câu 4.  

 

 

 

 

 

 

a. Chứng minh 2 tam giác MBC và tam giác ABC có diện tích bằng nhau. 
b. Tìm tỷ số diện tích tam giác BMN và  diện tích tam giác ABC 

Câu 5. (không bắt buộc) 

 An viết liên tiếp nhóm chữ “ THỦ ĐÔ HÀ NỘI”  thành dãy “ THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỦ 
ĐÔ HÀ NỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ….” 

a. Chữ cái thứ 2008 trong dãy trên là chữ nào? 
b. Trong dãy An viết ở trên, mỗi chữ cái Ô, H xuất hiện bao nhiêu lần. 

1 mảnh vườn hình tứ giác ABCD, người ta mở 
rộng vườn về các phía bằng cách kép dài cạnh AB 
(về phía B), cạnh BC (về phía C), cạnh CD (về 
phía D), cạnh DA (về phía A) và trên các đường 
kéo dài ấy lần lượt các điểm M, N, P, Q sao cho: 

, , ,MB AB CN CB DP CD AQ DA    . Nối với 
C, C với M (h.vẽ) 


