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ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TOÁN 2020 THCS 

CẦU GIẤY - HÀ NỘI (CÓ ĐÁP ÁN) 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: 13.28×9.9 + 13.28x0.1 = ? (0.75đ) 

Giải: 

13.28x(9.9+0.1)= 132.8 

Câu 2: Hùng và Cường hẹn nhau lúc 8h 40 phút. Hùng đến lúc 8h20 phút. Cường đến 

muộn 12 phút. 

Hỏi Hùng phải đợi Cường bao nhiêu lâu? 

Giải: 

Hùng đến sớm hơn 20 phút 

Cường đến muộn 12 phút 

Hùng phải đợi Cường 20+12 = 32 (phút) 

Đáp số: 32 (phút) 

Câu 3: 32% của một số là 6.4. Vậy 5/8 của số đó là bao nhiêu? (0.75đ) 

Giải: 

6.4 tương đương 32% vậy 100% = 100x6.4/32 =20 

Vậy số đó là: 20/8x5 = 12.5 

Đáp số: 12.5 

Câu 4: cho 1 hình lập phương có diện tích toàn phần lớn hơn S xung quanh là 72cm2. 

Tính thể tích hình lập lương đó? (0.75đ) 

Giải: 

Diện tích toàn phần - Diện tích xung quanh = 72 
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Diện tích toàn phần =  cạnh x 6 

Diện tích xung quanh = cạnh x 4  

6a-4a = 72  

a= 36 

Thể tích hình lập phương = 36x6 = 216 

Đáp số: 216 cm3 

Câu 5: lớp 5A có 50 học sinh. 50% bạn thích đá bóng. 12% thích chạy. 18% thích đá cầu. 

Số còn lại thích chơi cầu lông. Hỏi số bạn thích chơi cầu lâu là bao nhiêu? (1đ) 

Giải: 

Số học sinh thích bóng đá = 50x50/100=25 bạn 

Số học sinh thích chạy = 12*50/100 = 6 

Số học sinh thíc đá cầu  = 18*50/100 = 9 

Số học sinh thích chơi cầu lông  = 50 - (25+6+9) = 10 

Đáp số: 10 

Câu 6: Hai số có hiệu là 1554. Tổng của 2 số là 2x3y chia hết cho 2, 5 và 9. Hỏi số lớn là 

số nào   

Giải: 

2x3y chia hết cho 2, 5 và 9 nên y=0 và x= 4 

Số lớn là: (2430-1554):2 = 1992 

Đáp số: 1992 

Câu 7: Lúc 14h một xe đi từ A đến B với V= 30km/h. Đến 14h45 phút, xe đó nghỉ 15 

phút. Sau đó xe đó đi nốt quãng đường với V=40km/h. Đến 16h12 thì xe tới B. Tính AB. 

(1đ). 

Giải: 

Thời gian xe đi với vận tốc 30km = 45 phút = 45/60= 0,75 (giờ) 
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Quãng đường lúc đầu xe đi được S1= 30x0.75= 22.5 km 

Thời gian sau khi nghỉ 15phút sẽ là 14h45 phút + 15 phút = 15h 00 phút 

Thời gian đi nốt quãng đường là 16h 12 phút - 15h = 1 giờ 12 phút 1.2 (giờ) 

Quãng đường đi với vận tốc 40km/h là S2 = 40 x 1.2 = 48 km 

Quãng đường AB = S1+S2 = 22.5 + 48 = 70.5 km 

Đáp số: AB = 70.5km 

 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1: 

Cho kệ sách có 3 tầng với 700 quyển sách. 40% số sách sách ở tầng 1. 

A, Tính số sách tầng 1? 

B, Nếu chuyển nửa số sách từ tầng 3 sang tầng 2 thì số sách tầng 3 bằng 2/5 số sách ở 

tầng 2. Tính số sách mỗi tầng ban đầu. 
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Đáp số: 

A: 280 

B: 120, 240, 180 

Bài 2: 
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