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Trung tâm Luyện thi EDUFLY 
-------------- 

Đề số 7 
 

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 biết : 252 84
x 97

  

 

Câu 2: Thực hiện phép tính: 2 2 21
3 9 27

    

 
Câu 3: Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao 
nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 35. 
 
Câu 4: Học kì I, lớp 5A có 42,5% học sinh giỏi. Học kì II lớp nhận thêm 2 bạn mới 
và cuối học kì có thêm 4 học sinh giỏi vì thế số học sinh giỏi chiếm 50% số học sinh 
cả lớp. Tính số học sinh của lớp trong học kì I. 
 
 Câu 5: Tìm tất cả các số có ba chữ số biết rằng số đó  chia hết cho 9, chữ số hàng 

đơn vị bằng  4,chữ số hàng chục bằng  chữ số hàng trăm. 

Câu 6: Tìm hai số, biết hiệu của chúng là 1554 còn tổng của chúng có dạng 
2 3x y chia hết cho 2, cho 5 và cho 9. 
 
Câu 7: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. 
Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi 
viên gạch là 14.250đ. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? (Giả thiết 
diện tích phần mạch vữa không đáng kể) 
 
Câu 8: Một đoàn tàu dài 135 m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30 km/h hết 
nửa phút. Hỏi đường hàm dài bao nhiêu? 
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Câu 9: Trong một cuộc thi chạy 10 km. An đến đích trước Bình 2 km và đến trước 
Cường 4 km. Nếu vận tốc của mỗi người vẫn giữ nguyên thì Bình sẽ về đích trước 
Cường bao nhiêu km? 
 
Câu 10: Một hội trường có 270 chỗ ngồi được xếp thành từng hàng và số ghế ở mỗi 
hàng như nhau. Nếu xếp thêm 2 hàng và số ghế mỗi hàng giữ nguyên thì hội trường 
có 300 chỗ. Hỏi số ghế lúc đầu là bao nhiêu ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thí sinh không viết vào phần này! 

 

 
PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm)                                                                                      
 
Câu 1: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong bài môn thi toán cuối năm, cả lớp đều được điểm 9 hoặc điểm 
10. Biết tổng số điểm của cả lớp là 423 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn được điểm 9, có bao nhiêu bạn 
được điểm 10? 

Bài giải 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................... 
Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 100cm (AB > BC ). Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N 
trên cạnh CD sao cho AMND là hình vuông, còn BMNC là hình chữ nhật có chu vi 60cm. 

a) Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD. 
b) Tính diện tích tam giác DMC. 

Bài giải 
 ...........................................................................................................................................................  
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