
 

 

 

 

A/ HÌNH THOI: 

a. Công thức 

 

 

 

b. Luyện tập 

      Bài 1: Một hình thoi có diện tích 4dm, độ dài một đường chéo là 3/5 dm. Tính độ 

dài đường chéo thứ hai? 

      Bài 2: Một khu đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 70m và gấp đôi độ 

dài đường chéo thứ hai. Tính diện tích khu đất đó. 

B/ Đặt tính rồi tính: 

 a) 286,34 + 521,85                                             b) 516,40 – 350,28 

 c) 25,04 x 3,5                                                    d) 45,54 : 18 

 C/. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

        9 m 6 dm       = ....................m 

        5 tấn 562 kg  = ....................tấn 

        2 cm2 5 mm2= .....................cm2 

         57 cm 9 mm  = .....................cm 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 

- Diện tích:                                     S = (m x n) : 2                              

- Tích 2 đường chéo:                      m x n = S x 2        

- Tìm  đường chéo thứ nhất :         m = S x 2 : n    

- Tìm đường chéo thứ hai               n = S x 2 : m  

(S : diện tích ;  m: đường chéo thứ nhất;   n: đường chéo thứ hai) 
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1. Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các câu ghép sau: 

a) Nó nói và ......................................................................................... 

b) Nó nói rồi... ............................................................................. 

c) Nó nói còn... ............................................................................. 

d) Nó nói nhưng ... ............................................................................. 

2.Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau : 

a) Lan học bài còn ... ............................................................................. 

b) Nếu trời mưa to thì.... ............................................................................. 

c) ....... .......................................................................... , bố em là bộ đội. 

d) ....... ..............................................................................nhưng Lan vẫn đến lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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 Em hãy viết về quê hương mình bằng cách viết tiếp vào chỗ trống trong mỗi 

câu dưới đây cho phù hợp. 

a) Quê em ở __________________________________________________________ 

b) Quê em có nghề truyền thống là _________________________________________ 

c) Sản vật nổi tiếng của quê em là __________________________________________ 

d) Quê em có các di tích lịch sử là _________________________________________ 

đ) Quê em có các cảnh đẹp là Đồng cao Sơn Động. ____________________________ 

e) Quê em có những danh nhân/ anh hùng/ liệt sĩ/ nghệ nhân/ người lao động giỏi/ học 

sinh giỏi là Hoàng Hoa Thám. ____________________________________________ 

Bài 2 : Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây ( gạch dưới các ý em 

chọn) 

a) Yêu quê hương thì phải thường xuyên về thăm quê. 

Tán thành 

Không tán thành 

b) Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương là thể hiện lòng yêu quê hương. 

Tán thành 

Không tán thành 

c) Yêu quê hương thì phải sống ở quê hương. 

Tán thành 

Không tán thành 

d) Tham gia các hoạt động làm giàu đẹp quê hương là biểu hiện của lòng yêu quê 

hương. 

Tán thành 

Không tán thành 

đ) Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. 

Tán thành 

Không tán thành 

e) Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương. 

Tán thành 

Không tán thành 

g) Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang sống. 

Tán thành 

Không tán thành 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


