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Trung tâm Luyện thi 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:  

                            
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: 

                            
 
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:  

                            
 
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 
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   ? 
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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! 

 

 
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 
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