
 

 

 

 

A/ HÌNH TAM GIÁC: 

a. Công thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luyện tập 

Câu 1: Diện tích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm2 và bằng 4/3 diện tích 

một hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác đó, biết chiều cao hình tam giác là 

24cm. 

Câu 2: Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 62m. 

Cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó. 

Câu 3. Người ta xây một bồn hoa hình tam giác cạnh đáy 6m và chiều cao 3,5m 

ở giữa một cái sân hình vuông có chu vi 64m. Tính diện tích sân còn lại sau khi làm 

bồn hoa? 

C/ Tính bằng cách thuận tiện: 

a. 5,8 x 6,4 + 54,2 x 6,4                                      b. 0,64 + 6,25 - 0,54 - 0,25 

c. 27,33 + 36,23 + 45,14 - 7,23 - 16,14 - 17,33 

 

BÀI LÀM 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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- Chu vi: P = a + b + c                             

(P là chu vi  ;  a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba) 

- Diện tích: S = (a x h) : 2                           

- Chiều cao: h = (S x 2) : a                         

- Cạnh đáy: a = (S x 2) : h 

(S là diện tích)   (a: cạnh đáy)   (h: chiều cao)  

* Chú ý: Trong tam giác vuông,  nếu cạnh góc vuông này là đáy thì 

cạnh góc vuông kia là chiều cao 
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Dựa vào dàn ý Tả một nhân vật trong truyện em đã đọc để viết thành bài 

văn  

1. Mở bài: Giới thiệu nhân vật mà em định tả (Nàng tiên Ốc) - có thể giới thiệu qua 

tác phẩm, tác giả của truyện. 

2. Thân bài: 

    a. Tả bao quát hình dáng nhân vật: 

      Chọn tả đặc điểm nổi bật nhất:Nàng tiên Ốc: xinh đẹp, vóc dáng cao sang quý 

phái  như tiểu thư khuê các, nàng mặc áo xanh như màu vỏ ốc. 

    b. Tả chi tiết: 

- Khuôn mặt nàng tiên hình trái xoan, Mắt to, có ánh nhìn dịu dàng.  

- Trên khuôn mặt trắng hồng, môi nàng tiên đỏ như son  

- Tóc nàng đen nhánh, cài trâm gọn gàng.  

- Dáng đi của nàng tiên; nhanh nhẹn, uyển chuyển. 

- Nàng tiên làm việc rất nhanh và gọn gàng. 

- Nàng tiên Ốc giàu lòng thương người nghèo khổ nên hằng ngày nàng giúp bà 

lão công việc nhà. 

- Em ao ước được gặp nàng tiên Ốc. 

      - Liên hệ thực tế: 

+ Ngày nay, các nữ điều dưỡng ở bệnh viện cũng là những nàng tiên giúp 

người chữa bệnh. 

+ Hoa hậu và những hoạt động từ thiện của họ cũng giúp ích cho đời. 

 3. Kết luận. 

    - Nàng tiên Ốc là người nhân hậu. 

    - Cô tiên Ốc trong tâm trí chúng em dường như đã trở thành người thật chứ không 

phải nhân vật trong truyện 

     ( Em có thể tả một nhân vật trong truyện khác mà em thích nhé!) 

BÀI LÀM 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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DỰ KIẾN KẾT QUẢ 

- Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- Chưng đường trên ngọn lửa. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Dự kiến kết quả xảy ra nếu ta đun tiếp. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Trò chơi học tập (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 79) 

- Chuẩn bị: một ít giấm, một que tăm, một mảnh giấy, diêm và nến. 

Tiến hành: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô. 

Ta có nhìn thấy chữ không? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào? 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

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


