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Tham khảo thêm: 

• Tuyển tập các bài toán nâng cao lớp 6 hay nhất - Học kì 2 
• Bộ 3 Đề thi Vật lý Lớp 6 học kì 2 năm 2021 (Có đáp án) 
• Tả cơn mưa mùa hạ lớp 6_ Top 5 bài văn mẫu miêu tả hay nhất 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2021 - ĐỀ SỐ 1 

TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Số đối của -7/13 là: 

A. 7/13 

B. -7/-13 

C. 13/-7 

D. 7/-13 

Câu 2: Hỗn số 2.1/4 viết dưới dạng phân số là: 

A. 9/4 

B. 7/4 

C. 6/4 

D. 8/4 

Câu 3: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 2/5 của a bằng 4? 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 16 

Câu 4: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu? 

A. 110o 

B. 100o 

C. 90o 
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D. 120o 

TỰ LUẬN 

Câu 1: Thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể) 

a) 1.1/5 + 5/9 + 4/5 + 4/9 

b) 2/7 - (3.4/9 + 2/7) 

c) (2 - 7/10) : (5/7 + 3/14) 

Câu 2: Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 700 

a) Tính góc zOy ? 

b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 140o. Chứng tỏ tia Oz là 
tia phân giác của góc xOt? 

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc yOm. 

Câu 3: Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, 
số bài loại khá chiếm 2/5 tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học 
sinh khối 6. 
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Đáp án đề thi Toán Lớp 6 cuối học kì 2 năm 2021 - Đề số 1 

 

 


