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Mạch kiến thức, 

kĩ năng 
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1. Kiến thức 

tiếng Việt, văn 

học 

Số câu 1   1    1   1  3 2  

Câu số 2   6    9   10     

Số 

điểm 
1,0   0,5    1,0   1,0  2,0 2,0  

2. Đọc 

a) Đọc 

thành 

tiếng 

Số câu   1            1 

Câu số                

Số 

điểm 
  3.0            3.0 

b) Đọc 

hiểu 

Số câu 3   1    1     4 1  

Câu số 
1,3,

4 
  5,7    8        

Số 

điểm 
1,5   1.0    1,0     2,0 1,0  

3. Viết 

a) 

Chính 

tả 

Số câu      1         1 

Câu số                

Số 

điểm 
     3.0         3,0 

b) 

Đoạn, 

bài 

(viết 

văn) 

Số câu         1      1 

Câu số                

Số 

điểm 
        7.0      7,0 

Tổng 

Số câu 4  1 3  1  2 1  1  7 3 4 

Số 

điểm 
2,5  3.0 1,5  3.0  2,0 7.0  1.0  4.0 3.0 13.0 



Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Lớp:  4a1..                                                       NĂM HỌC 2022 - 2023 

Họ và tên:………………………..                       Môn: Tiếng việt ( Kiểm tra đọc) 

                                                                    Thời gian:  35 phút 

Điểm Lời nhận xét của cô giáo 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

A. Phần đọc: (10 điểm) 

I.  Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn văn sau (thời gian đọc khoảng 1-2 phút). 

LỜI CẢM ƠN 
Thằng bé mồ côi cha mẹ có đôi mắt màu nhạt, hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối 

bù nhìn tôi. 

- Ông ơi, cháu đói quá! 

Tôi dẫn nó vào một tiệm giải khát. 

- Cháu hãy chọn một món gì đó để ăn đi. - Tôi nói . 

Thằng bé chạy đến quầy hàng và chọn một cái bánh mì. Thường ngày bọn trẻ đường 

phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không 

muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Nhưng thằng bé này lại làm 

tôi ngạc nhiên. 

Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới 

phát hiện ra nó đứng ở ngoài cửa, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát. 

"Nó làm cái quái gì thế?!" - Tôi nghĩ. 

Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy đến. Nó ngước nhìn tôi, mỉm cười và nói: "Cảm ơn 

ông! " Rồi, như sợ tôi nghe không rõ, nó nói to hơn: "Cảm ơn ông nhiều lắm ạ! " Trước 

khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. 

Tôi xúc động và nhớ hoài lời cảm ơn của một cậu bé đường phố vì một mẩu bánh mì. 

(Sưu tầm) 

Câu 1. Cậu bé trong bài có hoàn cảnh như thế nào? 

Câu 2. Câu văn nào tả ngoại hình cậu bé? 

Câu 3. Sau khi nhận được bánh mì, cậu bé đã: 

 

TÊN BẠN KHẮC BẰNG VÀNG 
      An-ne và chị Ma-ri ngồi ăn bánh trên bàn. Chị Ma-ri đọc dòng chữ ghi trên chiếc 

hộp đựng: “Bánh có thưởng khuyến mại – Hãy xem chi tiết mặt sau hộp”. 

Ma-ri hào hứng: 



      - Phần thưởng đã lắm nhé, “Tên bạn khắc bằng vàng”, nghe này, “Chỉ việc gửi một 

đô-la với phiếu để trong hộp có điền tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ gửi một chiếc cặp tóc 

đặc biệt có khắc tên bạn bằng vàng (mỗi gia đình chỉ một người thôi)”. 

An-ne đặc biệt thích thú, chộp lấy chiếc hộp, xoay lại, mắt sáng rỡ háo hức : 

      - Tuyệt quá! Một chiếc cặp tóc với tên em khắc bằng vàng. Em phải gửi phiếu đi 

mới được. 

Nhưng chị Ma-ri đã ngăn lại: 

      - Xin lỗi em! Chị mới là người đầu tiên đọc. Vả lại, chị mới có tiền nên chính chị sẽ 

gửi. 

An-ne vùng vằng, rơm rớm nước mắt, nói: 

      - Nhưng em rất thích cặp tóc. Chị luôn cậy thế là chị nên toàn làm theo ý mình thôi! 

Chị cứ việc gửi đi! Em cũng chẳng cần. 

Nhiều ngày trôi qua. Rồi một gói bưu phẩm để tên Ma-ri được gửi tới. An-ne rất thích 

xem cái cặp tóc nhưng không muốn để chị biết. Ma-ri mang gói bưu phẩm vào phòng 

mình. An-ne ra vẻ hững hờ đi theo, ngồi lên giường chị, chờ đợi. Em giận dỗi giễu cợt: 

      - Chắc họ gửi cho chị chiếc cặp tóc bằng vàng đấy! Hi vọng nó sẽ làm chị thích! 

Ma-ri chậm rãi mở món quà rồi kêu lên: 

      - Ồ, đẹp tuyệt! Y như quảng cáo. 

      - Tên bạn khắc bằng vàng. Bốn chữ thật đep. Em có muốn xem không, An-ne? 

      - Không thèm! Em không cần chiếc cặp quê mùa của chị đâu! 

Ma-ri để cái hộp trắng xuống bàn trang điểm và đi xuống nhà. Còn lại một mình An-ne 

trong phòng. Cô bé không kìm lòng được nên đi đến bên bàn, nhìn vào trong hộp và há 

hốc miệng ngạc nhiên. Lòng em tràn ngập cảm xúc: vừa thương yêu chị, vừa xấu hổ. 

Rồi nước mắt làm nhòa những dòng chữ khắc lóng lánh. 

Trên chiếc kẹp quả là có bốn chữ, nhưng là bốn chữ: AN-NE. 

(Theo A.F.Bau-man – Hà Châu dịch) 

Câu 1. Phần thưởng khuyến mãi ghi trên chiếc hộp đựng bánh của Ma-ri và An-ne là 

gì? 

Câu 2. Chi tiết nào cho thấy An-ne rất giận khi chị gái nói sẽ giành quyền gửi phiếu 

khuyến mãi? 

Câu 3. Chi tiết nào dưới đây cho thấy cảm xúc của An-ne khi nhìn thấy chiếc cặp? 

 

CHẬM VÀ NHANH 
      Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng 

nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất 

nhiều. 

      Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, 

Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. 

      “Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm 

để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn 

chứ.” - Dũng thầm nghĩ. 

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay: 



- Em xin được học cùng với bạn Minh. 

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói: 

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em 

mong được bạn Minh giúp em chậm lại. 

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng: 

- Cảm ơn cậu. 

- Sao cậu lại cảm ơn tớ? 

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ. 

Dũng cười: 

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu 

quý. 

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe 

nói, Minh rất thích chơi cờ. 

(Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN) 

Câu 1 . Minh là một cậu bé như thế nào? 
Câu 2. Vì lí do nào, Dũng xin được học cùng Minh? 

Câu 3. Dũng giải thích với cô và các bạn vì sao mình chọn học cùng Minh? 

 

II. Kiểm tra đọc hiểu ( 7 điểm) 

Đọc thầm bài văn sau: 

                                           ĐỒNG TIỀN VÀNG 

      Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn 

mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ 

tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng: 

      - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ. 

      - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn 

đổi rồi quay lại trả ông ngay. 

        Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự: 

      - Thật chứ ? 

      - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu. 

       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng 

tiền vàng. 

      Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất 

giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một 

nỗi buồn: 

     - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ? 

       Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp: 

       - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu 

không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà. 

       Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo. 

                                                                               Theo Truyện khuyết danh nước Anh 



 

Câu 1 (0,5 điểm)  Cậu bé Rô-be làm nghề gì ? M1 

A. Làm nghề bán báo.                 C. Làm nghề đánh giày. 

 B.Làm nghề bán diêm.                   D. Là học sinh. 

Câu 2 (0,5 điểm) Tiếng ông gồm những bộ phận cấu tạo nào ?M1  

A. Chỉ có vần. 

B. Chỉ có vần và thanh 

 

C. Chỉ có âm đầu và vần 

D.Có âm đầu,vần và thanh 

 

 

Câu 3 (0,5 điểm)  Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be.M1 

A. Cậu bé Rô-be ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao 

B. Cậu bé Rô-be ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. 

C. Cậu bé Rô-be mặc lành lặn,nước da hồng hào. 

D. Cậu bé Rô-be ăn mặc lịch sự, nước da hồng hào. 

 

Câu 4 (0,5 điểm)  Qua ngoại hình của Rô-be, em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cậu 

ấy.M1 

A.Gia đình Rô-be giàu có. 

B. Gia đình Rô-be đủ ăn. 

C. Gia đình Rô-be nghèo  

D.Gia đình Rô-be khá giả. 

 

 

 

 

Câu 5 (1 điểm) Dựa vào nội dung bài đọc: đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.M2 

Thông tin Trả lời 

A. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện đã không tin tưởng cậu bé Rô-be.  

B. Nhân vật “tôi” trong câu chuyện đã tin và giao cho cậu bé Rô-be một 

đồng tiền vàng. 

 

C. Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm vì Rô-be 

đang rất cần tiền. 

 

D. Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm vì Rô-be 

bị xe tông, gãy chân. 

 

 

Câu 6 (0,5 điểm) Câu văn dưới đây có mấy động từ:M2 

Mùa xuân, cây cối đâm chồi, nảy lộc, trăm hoa đua nở, chim chóc hót ríu rít. 

A. Có 2 động từ. 

B. Có 3 động từ. 

C. Có 4 động từ. 

D. Có 5 động từ. 

 

Câu 7 (0,5 điểm) Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm ?M2 



A. Thẳng như ruột ngựa.  

  B. Thuốc đắng dã tật.  

C. Cây ngay không sợ chết đứng. 

  D. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

 

Câu 8 (1điểm) Qua hành động trả lại tiền thừa cho khách, em thấy cậu bé Rô-be có 

điểm gì đáng quý ? M3 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...…......................................

..... 

Câu 9 (1 điểm) Tìm 1 từ cùng nghĩa với nhân hậu và đặt câu với từ vừa tìm được.M3 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………….............................................................................................................

.... 

 

Câu 10 (1 điểm) Em hãy viết tiếp đoạn kết bài với gợi ý là người khách sau đó đến 

thăm và giúp cậu bé điều gì đó. M4 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...........................................................

...............................................................................................................................................

..............  

B..  Phần viết : ( 10 điểm) 

  I. Chinh tả ( 3điểm).Nghe viết: Cây chuối mẹ 

  II. Tập làm văn ( 7 điểm) 

Đề bài:  Nhân dịp năm mới, hãy viết thư cho một người thân (ông bà, cha mẹ, anh, chị hoặc 

bạn của em) để thăm hỏi và chúc mừng năm mới. 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 4 

GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC : 2021 – 2022 

II.KIỂM TRA ĐỌC HIỂU, KẾT HỢP KIỂM TRA TỪ VÀ CÂU (7 điểm) 

        

Câu 1: (M1 - 0.5 đ) Đáp án B 

Câu 2:(M1 – 0,5đ) Đáp án B 

Câu 3: (M1- 0.5đ)Đáp án A 

Câu 4 (M1- 0,5đ) Đáp án C 

Câu 5:(M2- 1đ) a. S b. Đ         c. S d. Đ                   

Câu 6 (M2- 0,5đ) Đáp án C 

Câu 7:(M1- 0.5đ) Đáp án D 

Câu 8: (M3- 1đ) Học sinh có thể trả lời: Qua hành động trả lại tiền thừa cho khách, em 

thấy cậu bé Rô-be là người thật thà, tự trọng… 

Câu 9: (M3- 1đ) Tìm đúng từ được 0,5 điểm  

Ví dụ: nhân hậu (hiền từ, hiền hậu,…) 

Đặt câu đúng được 0,5 điểm. Khuôn mặt bà lão nhìn rất hiền hậu 

Câu 10: (M4- 1đ) HS trả lời theo ý kiến riêng:  

Có thể trả lời: Người khách rất cảm động khi biết gia cảnh của cậu bé. Ông thường 

xuyện đến thăm, động viên và giúp đỡ gia đình cậu bé vượt qua khó khăn... 

 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả (3điểm) Thời gian: 15 phút 

Nghe viết: 

Cây chuối mẹ 
Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, 

đâm thẳng lên trời. Hôm nay ,nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu 

lá ngả ra moi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được 

bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên 

từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra 

đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy... 

 

* Hướng dẫn chấm: 

- Viết đúng chính tả, tốc độ viết đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ 

chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 3điểm 

(Mỗi lỗi chính tả trừ 0,2 điểm) 

 

TẬP LÀM VĂN (7 điểm)     

 

Viết được lá thư gửi cho một người thân ở xa, đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn 

hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, 

trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần. 

Thang điểm cụ thể: 



- Phần đầu thư (1 điểm) Nêu được thời gian và địa điểm viết thư 

Lời thưa gửi phù hợp 

- Phần chính (3 điểm) Nêu được mục đích, lí do viết thư 

Thăm hỏi tình hình của bạn 

Thông báo tình hình học tập của bản thân 

Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người thân 

+ Nội dung (1 điểm) 

+ Kĩ năng (1 điểm) 

+ Cảm xúc (1 điểm) 

- Phần cuối thư (1 điểm) Lời chúc, lời cảm ơn hoặc hứa hẹn 

Chữ kí và họ tên 

- Trình bày: 1 điểm) 

+ Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng 

+ Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm) Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự 

nhiên, chân thực. 

- Sáng tạo (1 điểm) Bài viết có sự sáng tạo. 

Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học 

sinh. 

 

EaDrông, ngày 31 tháng 10  năm 2022 

 Chuyên môn duyệt                                                             Khối trưởng 

 

 

 

 

    Trịnh Thị Yến                                                             Nguyễn Thị Anh 
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BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN GHKI LỚP 4A1  :2022-2023 

 

 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 
Số câu và số điểm 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Thông hiểu 

Mức 3 

Vận dụng(I) 

Mức 4 

Vận 

dụng(II) 

Tổng 

TNK

Q 

T

L 

TNK

Q 

T

L 

T

N

K

Q 

TL 

T

N

K

Q 

TL 
TNK

Q 
TL 

Biết đọc, viết, so sánh các số đến 

lớp triệu. Nhận biết các hàng 

trong mỗi lóp, biết giá trị của mỗi 

chữ số trong mỗi số 

Biết làm  tính và thực hiện phép 

cộng, trừ các số có đến 6 chữ 

số,không quá ba lượt và không 

liên tiếp 

Số câu 3  2   1   4  

Số điểm 3,0  2.0   1.0   4đ  

Câu số 
1,2,

4 
 6,7   8   

1,2,

4,7 
 

Đơn vị đo: Biết được các đơn vị 

đo khối lương yến, tạ, tấn; giây, 

thể kỉ 

 

Số câu 1        2  

Số điểm 1.0        2đ  

Câu số 3        3,6  

Yếu tố hình học: Nhận biết được 

các loại góc, hai đường thẳng 

vuông góc, song songcủa hai số 

đó 

Số câu   1      1  

Số điểm   1.0      1đ  

Câu số   5      5  

Giải toán: Chu vi ,diện tích hình 

chữ nhật; Giải và trình bày bài 

toán có đến ba bước để tìm số 

trung bình cộng, tìm hai số khi 

biết tổng và hiệu của hai số đó 

Số câu      2  1  3 

Số điểm      1.0  1.0  3đ 

Câu  số      9  10  
8,9, 

10 

Tổng 

Số câu 4  2   2  1 6 4 

 4 3 2 1 
 

10 câu 

Số điểm 4.0  3.0   2.0  1.0 6đ 4đ 



Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Lớp:  4AA1..                                                            NĂM HỌC 2022 - 2023 

Họ và tên:………………………..                       Môn: TOÁN 

                                                                    Thời gian:  35 phút 

Điểm Lời nhận xét của cô giáo 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Khoanh vào ý trả lời đúng 

Bài 1. Số 24 534 142 đọc là: (M1) 

A. Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai 

B. Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai 

C. Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai 

D. Bốn mươi năm nghìn ba trăm  bảy mươi bảy 

 

Bài 2. Trong các số 6 532 568; 6 986 542; 8 243 501; 6 503 699 số nhỏ nhất là: (M1) 

A. 6 503 699 

B. 6 986 542 

C. 6 532 568 

D. 8 243 501 

 

Câu 3: Năm 2020  thuộc thế kỉ thứ mấy ? M1 

A. Thế kỉ XVIII           B. Thế kỉ XIX          C. Thế kỉ XX              D. Thế kỉ XXI 

Câu 4:  Tổng hai số là 48 và số bé là 19 thì số lớn là: M1 

A. 24                         B. 67                                 C. 29                          D. 36 

Bài 5. Hình tam giác bên đây có: (M2) 

A. 2 góc nhọn, 1 góc vuông. 

B. 2 góc tù, 1 góc nhọn. 

C. 2 góc nhọn, 1 góc tù. 

D. 2 góc nhọn, 2 góc tù. 
 

 

Bài 6. Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là: (M2) 

A. 212 

B. 211 

C. 231 

D. 215 



Câu 7 (0,5 điểm): Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 21. Ba số tự nhiên đó là:M2 

A. . 6; 7; 8                                C. 6; 5; 10 

B. 20; 21; 22                           D5; 7; 9 

Câu 8:   Tính bằng cách thuận tiện nhất: (M3) 

a) 2034 + 2811 + 966  + 89                                      b) 1676 + 4157 + 324 + 43 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Câu 9: Một trường Tiểu học có 625 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là 

45 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? M3 

Bài Giải 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

Câu 10:Nhà bạn Đan có một mảnh ruộng chiều dài 16m, chiều rộng bằng một nửa chiều 

dài. Biết mỗi mét vuông nhà bạn ấy thu được 5kg nghệ. Hỏi mảnh ruộng nhà bạn Đan 

thu được bao nhiêu kg nghệ. M4 

Bài Giải 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM: LỚP 4 

Môn: Toán 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Ý đúng C A D C C B A 

Điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 
1điểm 

 

1đ 

Phần tự luận: 

            

Câu 8: (1 điểm  ( Đúng mỗi ý 0,5đ. )         

                                        Bài giải 

a) 2034 + 2811 + 966 + 89 

= (2034 + 966) + (2811 + 89)(0,25đ) 

= 3000 + 2900 

= 5900 (0,25đ) 

b) 1676 + 4157 + 324 + 43 

= (1676 + 324) + (4157 + 43) (0,25đ) 

= 2000 +4200 

= 6200 (0,25đ) 

Câu 9: (1 điểm): 

Bài giải:  

Câu 9:   

 

Trường Tiểu học dó có số học sinh nam là:  

                   (625 + 45) : 2 = 335 (học sinh) 

Trường Tiểu học dó có số học sinh nữ là:  

                   625 – 335 = 290 (học sinh) 

                             Đáp số: Học sinh nam: 335 học sinh 

                                          Học sinh nữ : 290 học sinh 

 

Câu 10: (1 điểm):  

Bài giải: 

Chiều rộng của thửa ruộng là: 

16 : 2 = 8(m) 

Diện tích thửa ruộng là: 

16 x 8 = 128 (m2) 

Mảnh vườn nhà bạn Đan thu được số nghệ  là: 

128 x 5 = 640 (kg) 

                                                                              Đáp số: 640 kg nghệ 

 

EaDrông, ngày  16 tháng 10  năm 2022 

Chuyên môn Duyệt                                                                                            Khối trưởng  

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Anh 

Trịnh Thị Yến  
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