
 

 

                                                                  Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020 

 

 

Môn Toán    

Bài 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có mấy hình thang 

vuông? 

   

A. 1                      B. 2                     C. 3                            D. 4 

 

Bài 2:Tính diện tích hình thang biết: 
a) Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m. 

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao là 35cm. 

Bài 3: 
Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ 

bên). Tính diện tích hình thang ABCH. 

  

           ( Gợi ý: Em tính cạnh đáy HC trước) 

Bài 4 

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 35,6m, đáy lớn hơn đáy bé 9,7m, chiều 

cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó. 
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Luyện từ và câu 

Bài 1: Xác định TN, CN, VN của những câu văn sau: 

    a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má  

                                TN                      TN                                    CN 

Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi. 

                 VN 

b) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. 

Bài 2:Tìm trạng ngữ, CN và VN của những câu văn trong đoạn văn sau: 

a) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá 

lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Sang cuối thu, lá 

bàng ngả thành màu tía và bắt đầu rụng xuống. Qua mùa đông, cây bàng trụi hết 

lá, những chiếc cành khẳng khiu in trên nền trời xám đục. 

b) Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín 

đáo và lăng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, 

những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột 

ngột, những chùm thảo quả đỏ chon chót bỗng rực lên, bóng bẩy như chứa lửa, 

chứa nắng. 

3. Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN, VN 

của chúng: 

 

a) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh 

đầu đông. 

b) Làn gió nhẹ chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, 

lửa đỏ bập bùng cháy. 

c) Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín. 

 

 

 



Đạo đức 

Bài 1  Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện sự hợp tác với những 

người xung quanh? ( Khoanh vào ý em chọn) 

 

a) Biết phân công nhiệm vụ cho nhau. 

b) Việc của ai, người nấy biết. 

c) Làm thay công việc cho người khác. 

d) Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người. 

đ) Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung. 

e) Để người khác làm, còn mình đi chơi. 

Bài 2  Em có tán thành với những ý kiến dưới đây không? Vì sao? 

a) Nếu không biết hợp tác thì công việc chung sẽ luôn gặp khó khăn. 

b) Chỉ hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ. 

c) Chỉ những người kem cỏi mới cần phải hợp tác. 

d) Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ người khác. 
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Bài 3  Theo em, việc làm nào dưới đây là đúng? 

a) Được lớp giao cho nhiệm vụ trang trí báo tường, ba bạn Tâm, Nga, Hoan 

phân công nhau: Tâm viết tên báo, Nga vẽ đường diềm, còn Hoan thì sắp xếp các 

bài báo. 

b) Hàng tuần, các hộ gia đình thôn Đông cùng nhau lao động làm vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm. Long thường tự chọn công việc nhẹ nhàng nhất, làm cho 

nhanh để về xem ti vi. 

Bài 4  Em hãy xử lí các tình huống sau: 

a) Tuần tới, lớp 5G tổ chức hái hoa dân chủ và tổ 2 được giao nhiệm vụ chuẩn 

bị cho cuộc vui này. 

Nếu là thành viên tổ 2, em dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào? 

b) Vào dịp hè, ba má Hà dự định đưa cả nhà về thăm quê ngoại. 

Theo các em, bạn Hà nên làm gì để cùng gia đình chuẩn bị cho chuyến đi xa đó? 
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