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1. Kiến thức 

tiếng Việt, văn 

học 

Số câu 1   1    1   1  2 2  

Câu số 3   7    9   10     

Số 

điểm 
1.0   1.0    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 2   3    1     5 1  

Câu số 1,2   
4,5

,6 
   8        

Số 

điểm 
1.0   1,5    0,5     2,5 0,5  

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 3  1 4   1  2 1  1  7 3 3 

Số 

điểm 
2.0  3.0 2.5   3.0  1.5 

7.

0 
 1.0  4.5 2.5 

13.

0 



TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG       ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK I 

 Lớp 5A………………………...........................                      Năm học 2022 – 2023 

Họ và tên:……………………..........................                        Môn Tiếng Việt  

                                                                                      

Điểm 

 

 

Lời nhận xét của giáo viên 

A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) 

                                Bài 1                      HAI MẸ CON 
Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn 

lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ quá! Nó quyết định học 
cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách ký tên. 

Sáng nào mẹ cũng đưa Phương đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ 
vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói : 
“Tội nghiệp cụ sống một mình”. Rồi mẹ bảo Phương giúp mẹ một tay đỡ cụ 
lên, chở vào bệnh viện. 

Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Phương 
không dám nói, trong đầu nó nghĩ : Lỗi tại mẹ! Nó lo bị nêu tên trong tiết chào 
cờ đầu tuần, bởi vi phạm nội quy. Nó thấy giận mẹ. 

Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ dịu 
dàng dỗ dành. Phương vừa khóc vừa kể lại chuyện. Mẹ nói: “Không sao đâu 
con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo.” 

Hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp. Chờ cô giáo tới, mẹ nói điều gì với cô, 
cô cười và gật đầu.  

Tiết chào cờ đầu tuần đã đến. Phương giật thót mình khi nghe cô hiệu 
trưởng nhắc tên mình: “Em Trần Thanh Phương… Em còn nhỏ mà đã biết 
giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc tốt của em Phương đáng được tuyên 
dương”. 

Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó 
cúi gằm mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ! 

                                                                    ( Theo: Nguyễn Thị Hoan) 
 

Câu 1 :Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1,cô giáo kêu mẹ làm gì ? 

Câu 2 :Phương đến lớp trễ vì li ́do gi ? 
Câu 3 :Về nhà sau buổi đi học muộn, thái độ của Phương như thế nào? 

 

Bài 2 CON ĐƯỜNG LÀNG 

 Con đường rộng 4 mét, chạy thẳng tắp, nối liền quốc lộ với các xóm ven 

sông. Tới đầu thôn, nó tỏa đi các nơi bởi các lối mòn, hương lộ dọc ngang chi 



chít như bàn cờ, chạy băng băng qua cánh đồng trống trải, thoáng mát. Đường 

làng được bao phủ bởi hàng cây bạch đàn xanh cao, đẹp đẽ. Mùi trái cây đang độ 

chín. Mùi lúa đã lên đòng, mơn mởn, hun hút sữa non theo gió lan tỏa ngát dịu. 

Hương hoa đồng nội, hòa với khí trời trong xanh tĩnh lặng càng làm cho con 

người cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn sau một ngày làm việc ngoài đồng mệt nhọc. 

Chú bé cưỡi trâu đi về, cô hàng gánh nước tưới rau bên đường, bác nông dân vác 

cày đi về trong hoàng hôn đượm màu tím đỏ. Phía tây, mặt trời dần khuất sau núi, 

chỉ còn lại vài tia nắng nhè nhẹ buông lơi. 

 Con đường làng có từ lâu lắm. Xưa kia, các cụ kể rằng, để có được con 

đường liên thông với nhau, cha ông ta đã cật lực đào đất đắp đường, mồ hôi 

nhuộm đẫm máu hồng, đối mặt với đất trời khắc nghiệt. Rồi trải qua bao năm 

tháng dãi dầu, trải qua bao thăng trầm của cộc sống, con đường làng vẫn lặng im 

chịu đựng như là nhân chứng cho mọi biến cố lịch sử đã đi qua. Bao lớp người 

đã ra đi và biết bao người đã giã biệt cuộc sống để bảo vệ quê hương, đất nước 

và bảo vệ chính ngôi làng yêu quý- nơi chôn rau cắt rốn của mình khi có nạn 

ngoại xâm. 

Câu 1 :: Đoạn văn trên thuộc kiểu bài văn gì ? 

Câu 2 : Tác giả quan sát con đường làng bằng những giác quan nào? 

Câu 3 : Chi tiết nào miêu tả con đường làng? 

Bài 3      RỪNG XUÂN 

 Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như 

chiếc khăn voan vắt hờ trên sường đồi. Rừng hôm nay như ngày hội của màu 

xanh, màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm 

cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang 

màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. 

Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với 

những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non 

tơ như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên 

nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây 

dâu da, cây đa, cây chùm bao,…. Nhưng không phải chỉ có màu xanh mà thôi, 

giữa những đám lá sòi xanh, có những đốm lá già còn rớt lại đỏ như những viên 

bi hồng ngọc. Lác đác trên cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, 

đốm tím, và kìa, ở tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang như 

những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá 

đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng 



chiếu vào những hạt sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua 

những ống kính vạn hoa. 

 Trong bầu ánh sáng huyền ảo ấy, hôm nay diễn ra buổi hội ngộ của một số 

loài chim. 

                                                                                    (Ngô Quân Miện) 

Câu 1: Trong bài, sự vật nào được so sánh với chiếc khăn voan?  

Câu 2: Cây nào còn sót lại đốm lá già đỏ như những viên hồng ngọc?  

Câu 3: Tác giả tả chiếc lá nào có đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím?  

Bài 4 -QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 

Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển, đã mọc lên 

một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi 

nhất của Tổ quốc ta. 

Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là 

một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt biển Đông 

xanh mênh mông. 

Từ lâu, Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết 

và Sơn Ca có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. 

Trên đảo còn có những cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi 

đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, đường 

kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là một cái nón che bóng 

mát cho những hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người 

lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa. 

Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một 

mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ 

quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình 

làng anh. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, 

khi trồng cây để xanh tươi mãi cho tới hôm nay. 

Câu 1 :Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trí nào của bờ biển nước ta ?  

Câu 2 : Trên đảo có trồng những loại cây gì ?  

Câu 3 : Một buổi sáng đào công sự, anh chiến sĩ xúc lên được gì? 

 

B. Kiểm tra đọc hiểu (7 điểm ) 

Đọc bài văn sau:                    Hoa giấy 

Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa 

giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng 

muốt tinh khiết... Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân 

nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, 



cây hoa giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa 

bầu trời ... 

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ 

có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp hoa giấy rải kín mặt sân, 

nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất. 

Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi 

nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, 

run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa. Dường 

như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. 

Chúng muốn mọi người lưu giữ mãi những ấn tượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại 

trong suốt cả một mùa hè: những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt 

những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thủa nhỏ... 

                                                                    Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG  

  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 

1. Bài văn tả vẻ đẹp của hoa giấy vào mùa nào?M1 

A. Mùa xuân B. Mùa hè C. Mùa thu D. Mùa đông 

2.Mỗi cánh hoa giấy khác một chiếc lá ở điểm nào ?M1 

A. mỏng manh     B. rực rỡ sắc màu 

C. mỏng mảnh, rực rỡ sắc màu D. mỏng tang 

3. Dòng nào nêu đúng nghĩacủa từ Hòa bình ?M1 

A.Trạng thái bình thản              B. Trạng thái không có chiến tranh             

C. Trạng thái hiền hòa ,yên ả    D. Trạng thái yên tĩnh  

4. Đặc điểm nổi bật khiến hoa giấy khác nhiều loài hoa là gì?M2 

A. Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, rụng xuống vẫn tươi 

nguyên 

B. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. 

C. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. 

D. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá. 

5. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng ghi Đ hay sai ghi 

S.M2 

Thông tin Trả lời 

Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.  

Hoa giấy sắp rụng khi cánh hoa chuyển sang màu vàng úa.  

Hoa giấy đẹp một cách rực rỡ.  



Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá.  

6.Trong bài có mấy từ chỉ màu sắc? M2 

A. 3 từ         B. 4 từ        C. 5 từ      D. 2 từ  

7.Chủ ngữ trong câu văn: “Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn 

mảnh sân nhỏ phía trước.” là: M2 

A. Cả vòm cây lá 

B. Cả vòm cây lá chen hoa 

C. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm 

D. Ngôi nhà lẫn  mảnh sân nhỏ phía trước  

8.Nêu nội dung bài Hoa giấy? Liên hệ bản thân đã làm gì để chăm sóc và bảo 

vệ các loài hoa ?M3 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 9. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của từ “sườn”?Đặt câu với 

một từ vừa tìm được ? M3 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu10: (1điểm) Em hãy viết một đoạn khoảng 3-4 câu thuộc chủ điểm “Con 

người với thiên nhiên” trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa trong 

từng câu.M4 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

B-   PHẦN VIẾT: 

1.Viết chính tả:(3 điểm ) Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài: " Buổi 

sáng mùa hè trong thung lũng 

 
                      

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

2.Tập làm văn(7 điểm) Em hãy tả ngôi trường thân yêu của em đang học 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

                               ĐÁP ÁN  
A. KIỂM TRA ĐỌC 

 I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

Yêu cầu Điểm 

Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu 1 

Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa 1 

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 1 

II. Đọc hiểu (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1  B 0.5 

2 C 0,5 

3 B 1 

4 A 0.5 

5 Đ- S- S-Đ 0,5 

6                                         B 0,5 

7 B 1,0 

8 Miêu tả vẻ đẹp giản dị của những bông hoa giấy,tả về loài hoa 

mỏng manh nhưng lại rất dẻo dai và tràn đấy sức sống . HS 

liên hệ trả lời ý 2 

0.5 

9 Xương sườn, sườn núi, , sườn nhà, sườn xe đạp … 

Đặt câu : VD  Mẹ em kho xương sườn rất ngon 

 

1.0 

Câu  10: (1 điểm)  Rừng đang bị tàn phá rất nghiêm trọng vì vậy chúng ta hãy  

chung tay bảo vệ nó . ……..     

B. Phần kiểm tra viết 

   I. Chính tả: (3 điểm)   Nghe viết  

Buổi sáng mùa hè trong thung lũng 

    Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và 

lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con 

gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải 

rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức 

dậy gáy te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng 

chim cuốc vọng vào đều đều … Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập 

bùng trên các bếp.  



 

- GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút. 

- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình 

bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 3 điểm. 

- Học sinh viết mắc từ 3 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc 

vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) : trừ 0,5 điểm. 

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc 

trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài. 

2. Tập làm văn: (7 điểm) 

Đánh giá, cho điểm 

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 7 điểm: 

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, than 

bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài. 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp. 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức 

 

 

 

Chuyên môn duyệt                                                       TM. Tổ khối  

                                                                                        Khối trưởng  

 

 

 

 

 

  Trịnh Thị Yến                                                        Phan Thị Thành  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN GIỮA HKI LỚP 5  (2022-2023) 

TT 
Chủ đề 

Mức 1 Mức  2 Mức  3 Mức 4    Tổng 

 TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Số 

học 

Biết đọc, viết, so sánh các 

số thập phân,số tự nhiên,giá 

trị theo vị trí của chữ số 

trong số thập phân  ; Giaỉ 

một số dạng bài toán về 

“quan hệ tỉ lệ”,Tìm tỉ số . 

Số câu 04  01   01  01 05 02 

Số điểm 4.0  1.0   1.0  1.0 5.0 2.0 

Câu số 1,2,3,4  5   8  10   

2 Đại 

lượng 

và đo 

đại 

lượng 

.Đổi đợn vị đo diện tích  

Số câu   01      1  

Câu số   6        

Số điểm   1.0      1.0  

           

3 Yếu 

tố 

hình 

học 

 Giải được các bài toán liên 

quan đến diện tích. 

Số câu   01   01   01 01 

Câu số   7   9     

Số điểm   1.0   1.0   1.0 1.0 

Tổng số câu 04  03   02  01 7 3 

Tổng số điểm  4.0 3.0 2.0 1.0 7.0 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG       ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HK I 

 Lớp 5A………………………...........................                      Năm học 2022 – 2023 

Họ và tên:……………………..........................                        Môn Toán 

                                                                                      

Điểm 

 

 

Lời nhận xét của giáo viên 

I. TRẮC NGHIỆM : (7 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời 
đúng: 
Câu1 (1điểm)  M1 
Số thập phân 416,503 đọc là ............................................................................ 
Câu 2 (1điểm) M1 
Số thập phân gồm có: Tám đơn vị, bón  phần mười được viết là: 

           A.8
4

100
                  B.8,4                   C. 7

4

100 
                      D.8,04                                       

                                 
Câu 3 (1điểm)  M1 
Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là: 

 A. 
5

100
        B. 

5

1000
     C. 50                 D.

5

10
  

  Câu 4 (1 điểm M1):   Số bé nhất trong các số sau là:  

          A. 7,25              B.  7,52               C. 7,72                D.7,12 

Câu 5 (1điểm) M2   

Phân số:  
10

385
 được chuyển thành số thập phân nào dưới đây: 

          A.38,05                   B. 3,85            C. 38,5                     D. 3,850 
Câu 6 (1điểm)  M2     
3

4
dam2 được chuyển thành số đo dm2 nào sau đây: 

          A. 7500 dm2                      B.5000 dm2             C.4000 dm2            D. 75 dm2 

  Câu 7 (1 điểm):   M2  Một khu đất hình chữ nhât có chiều dài 20m, chiều rộng 

15 m thì diện tích của khu đất đó là :  

          A. 300 m2             B. 330 m2                          C. 30 m2            D. 3 m2 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  
Câu 8(1 điểm): M3 Một đội 10 người  trong một ngày đào được 40m 

mương.Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào 

được bao nhiêu mét mương ?  

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

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

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

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

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

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



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

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

  Câu 9(1điểm )M3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng 

bằng 
2

1
 chiều dài. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả 

thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kí-lô-gam thóc ?  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10 (1 điểm)  M4 

Hai số có tổng là 1983. Nếu thêm vào số bé 24 đơn vị thì sẽ được số mới bằng 
4

5
  

số lớn. Tìm số bé .      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN  GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023  

Câu 1: (1 điểm):   Bốn trăm mười sáu phẩy năm trăm linh ba 
 Câu 2   Câu 3   Câu 4    Câu 5 Câu 6 Câu 7 

B (1 điểm):    A (1 điểm):    D (1 điểm):    C (1 điểm):    A(1 điểm):    A(1 điểm):    

   Câu 8 (1 điểm)                    Bài giải  

    Số người sau khi bổ sung thêm vào là: 10 + 20 = 30( người) 

   30 người gấp 10 người số lần là    30  : 10  =  (3 lần)                                                                                          

30 người cùng đào trong một ngày được số mét mương là:  40  x  3 =  120 (m)     

                                            Đáp số : 120 m   

Câu 9   (1 điểm)                                   Bài giải 

                   Chiều rộng hình chữa nhật là :                      80 x 1  : 2 = 40 (m)                   

                   Diện tích hình chữa nhật là :                     80 x 40 = 3200 (m2)                   

                  Số kí-lô-gam thóc người ta thu hoạch trên cả thửa ruộng đó là : 

                    3200  x  50 : 100 = 1600 (kg)      

                              Đáp số :     1600 kg 
Câu 10    ( 1điểm) 

 

 Bài giải  

Tổng của số mới và số lớn là : 

               1983 + 24 = 2007 

Số mới là : 

              2007 : (4 + 5 ) x 4 = 892 

Số bé là : 

            892  -  24  =   868  

                             Đáp số :    Số bé 868 

 

 

Chuyên môn duyệt                                                       TM. Tổ khối  

                                                                                        Khối trưởng  

 

 

 

 

 

  Trịnh Thị Yến                                                        Phan Thị Thành  
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