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ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN LỚP 6 

TRƯỜNG THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2009 – 2010 

Thời gian:  90 phút 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

1.   (2 điểm)  

a.    Tính     4,53 0,2 6,165 3 : 2,5A       

b.    Tính     2 5 3 2 1: 4 2
15 3 5 3 2

B          
   

  

2.     (2 điểm) 

Một người bán hàng bán lần thứ nhất ¼ số trứng, lần thứ hai bán 2/5 số trứng thì còn lại 

21 quả trứng.  Hỏi người đó bán bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả? 

3. (2 điểm) 

Cho hai phân số 7/9  và  5/11.  Hãy tìm phân số a/b  sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ 

đi phân số a/b thì được hai phân số mới có tỉ số là 5? 

4. (2 điểm) 

Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong.  Nếu người thứ nhất là một 

mình thì sau 8 giờ sẽ xong. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 giờ sẽ xong. Hỏi 

người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ sẽ xong? 

5. (2 điểm)   

Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng 

thêm  250 m .  Tính diện tích thửa đất khi chưa mở rộng? 

 

----- HẾT ----- 
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KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 
Năm học 2010 – 2011 

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 

Môn Toán 

Thời gian làm bài:  90 phút 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

Câu 1:    (2 điểm)  

a.    Tính     20,5 0, 25 18, 225 5 : 0,05A       

b.    Tính    
5 5 1
3 6 2

9 13
10 30

B
 




  

Câu 2:    (2 điểm) 

Tìm ba số tự nhiên biết rằng có một số có 3 chữ số, một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ 

số, đồng thời biết trung bình cộng của ba số đó là 37. 

Câu 3:    (2 điểm) 

Cho phân số   25
37

.  Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu số của phân số đã cho trừ đi 

a và giữ nguyên từ số thì được phân số mới có giá trị  5
6

. 

Câu 4:    (2 điểm) 

Tìm hai số sao cho nếu lấy  2
3

 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số đó thì được 

32.  Còn nếu lấy  1
2

  hiệu số của hai số đó nhân với 6 thì bằng tổng hai số đó. 

Câu 5:   (2 điểm) 

a. Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 12m.  Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện 

tích sẽ tăng  thêm bao nhiêu  2m ? 

b. Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích sẽ tăng thêm  
299 m .  Hãy tính diện tích thửa ruộng ban đầu khi chưa tăng độ dài cạnh. 

 

----- HẾT ----- 


