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Trung tâm Luyện thi 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:    
                                      
Câu 2: Tính giá trị biểu thức: 
  

                           
 
Câu 3: Thực hiện phép tính:  
                         
 
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. 
 
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? 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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