
 
 

Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5  (tuần 4 )                                         
 
 

Bài 1.  Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị 

trong các ví dụ sau: 

Câu Quan hệ từ 
Mối quan hệ  được 

biểu thị 

1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em 

không đi lao động được. ............................ ............................ 

2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng 

em sẽ đi cắm trại. ............................ ............................ 

3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất 

dữ. ............................ ............................ 

4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn 

rất chăm làm. ............................ ............................ 

5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện. ............................ ............................ 

 

Bài 2.  Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ. 

a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển. 

b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập. 

c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi học muộn. 

d. Mây tan và mưa lại tạnh .  

đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. . 

Bài 3. Các câu sau là câu đơn hay câu ghép? Gạch 1 gạch dưới CN, 2 gạch dưới VN 

 a, Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. 

 b, Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước. 

 c, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù. 

Bài 4.  Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm: 

a) .............nó hát hay ...................nó còn vẽ giỏi . 

b) Hoa cúc ............................đẹp ............nó còn là một vị thuốc đông y . 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



c) Bọn thực dân Pháp ............................ không đáp ứng ........... chúng còn thẳng tay 

khủng bố Việt Minh hơn trước. 

d) ......... nhà An nghèo quá ..............  nó phải bỏ học. 

e) ................... nhà An nghèo .................. nó vẫn cố gắng học giỏi. 

g) An bị ốm ................ nó rãi nắng cả ngày hôm qua. 

h) ....................... An không rãi nắng.................. nó đã không bị ốm. 

Bài 5: Em viết đúng, đẹp bài thơ Cao Bằng SGK tiếng Việt 5 tập 2  trang 41 
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Thứ ba ngày 10  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5  (tuần 4 ) 

 
Bài 1.  Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ở các câu ghép có trong đoạn văn sau: 

Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất 

quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhẳng trơ ra. Cây 

gạo chỉ còn biết tì lưng  vào bãi ngô. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cát ngay 

ở khúc sông dưới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những cái lá ụp xuống, ủ ê. 

Bài 2.  Đặt  câu ghép: 

a) Có mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. 

b) Có mối quan hệ giả thuyết – kết quả (hoặc điều kiện – kết quả) 

c) Có mối quan hệ tương phản. 

d) Có mối quan hệ tăng tiến. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào từng cột thích hợp trong bảng: 

lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công 

 

Công có nghĩa là “của 

nhà nước, của chung” 

Công có nghĩa là “thợ” Công có nghĩa là  

“đánh, phá” 

 

....................................... 

...................................... 

……………………….. 

 

...................................... 

...................................... 

……………………….. 

 

....................................... 

...................................... 

……………………….. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



 

Câu 3. Dùng gạch chéo (/) tách các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế của mỗi 

câu ghép sau: 

a) Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành cây 

đại thụ. 

b) Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên đã trở thành 

một kẻ vô tâm. 

c) Vì người con đã biến thành sa mạc nên người mẹ mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên 

cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu. 

Câu 4: Em viết đúng, đẹp bài thơ Chú đi tuần SGK tiếng Việt 5 tập 2  trang 51 
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                                                                                       Thứ tư  ngày 11  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5  (tuần 4 ) 

Câu 1. Ghi dấu hỏi, dấu ngã, đúng quy tắc trên các chữ gạch chân: 

a) quyên sách, nhuần nhuyên                            c) cái thuông, đôi đua 

b) phát triên, nhân nghia  d) khen thương, chưa bài 

Câu 2. Xếp những từ sau vào chỗ trống thích hợp ở các ô trong bảng: 

   nhỏ, bé, nhỏ bé, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, đẹp, tươi, đẹp tươi, đẹp đẽ, đẹp xinh, đèm 

đẹp, vui, mừng, vui chơi, vui thích, vui vẻ, vui vầy 

Từ đơn Từ phức  

 Từ ghép Từ láy 

………………… 

………………… 

………………… 

……………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

…………………………… 

………………………….. 

………………………….. 

Câu 3. Tìm 2 từ đồng nghĩa, 2 từ trái nghĩa với từ in đậm ở cột A và ghi vào từng ô trong 

bảng : 

             Từ đồng  nghĩa     A               Từ trái nghĩa 

  im lặng   

  rộng rãi   

  gọn gàng   

 

Câu 4. Cho biết từ in đậm (kèm theo VD trong ngoặc đơn) ở cột A là từ đồng âm hay từ 

nhiều nghĩa (bằng cách ghi dấu + vào cột tương ứng trong bảng): 

 

A 

Từ đồng âm Từ nhiều 

nghĩa 

M : đá (tảng đá, tượng đá, đá bóng, đá cầu,…) +  

(1) quả ( quả cam, quả ổi, quả đất, quả địa cầu,…)   

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



(2) đồng ( cánh đồng, tượng đồng, năm nghìn đồng,…)   

(3) lá ( lá cây, nhà lá, lá thư, lá phổi, lá gan,…)   

 

Câu 4: Em viết đúng, đẹp bài thơ Cửa sông SGK tiếng Việt 5 tập 2  trang 74 
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Thứ năm  ngày 12  tháng 3 năm 2020 
 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5  (tuần 4 )   

Câu 1. Điền vào chỗ trống 

a) tr hoặc ch: 

Đèn khoe đèn tỏ hơn …ăng 

Đèn ra…ước gió còn…ăng hỡi đèn ? 

b) nghỉ hoặc nghĩ : ……..ngơi, ngẫm ….. 

   ngỏ hoặc ngõ :……..nhỏ, thư ………….. 

Câu 2. a) Chọn từ ngữ (to lớn, sống, ước mơ, của nhân dân, giành lấy, đơn sơ) điền vào 

trước hoặc sau từ hạnh phúc để có các kết hợp từ đúng : 

Trước  Sau 

 

hạnh phúc 

 

  

  

  

  

b) Tìm từ có tiếng phúc điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp : 

(1) Mình chúc Minh khỏe vui và ……………………. 

(2) Bà em bảo phải ăn ở tử tế để……………..lại cho con cháu 

(3) Gương mặt cô trông rất…………………………… 

Câu 3. Điền vào chỗ trống cho đúng thành ngữ, tục ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, 

thầy trò, bè bạn : 

a)   Anh thuận……hòa là nhà có……………… 

b)   Công……….nghĩa…………ơn…………… 

Nghĩ sao cho bõ những ngày gian lao. 

    c  )…………là nghĩa tương tri 

    Sao cho sau trước mọi bề mới nên. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Câu 4. Tìm các từ ngữ thường dùng để tả người và viết vào chỗ trống ở từng cột trong bảng 

( mỗi cột ít nhất 5 từ ngữ ): 

Tả ngoại hình Tả tính tình, hoạt động 

M : mập mạp  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………….. 

M : nóng nảy 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Câu 4: Em viết đúng, đẹp bài thơ Đất nước SGK tiếng Việt 5 tập 2  trang 94 
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Thứ sáu  ngày 13  tháng 3 năm 2020 
 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5  (tuần 4 ) 

1. Điền vào chỗ trống 

 

a) tr hoặc ch : ….ồng cây, …ồng chất, câu …uyện, quyển ….uyện 

b) ao hoặc au : ngồi s…, mai s…, vườn r…, tiếng r…hàng 

Câu 2. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở dưới : 

   Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn chục thanh niên cả nam lẫn nữ, vác một vác củi 

vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy 

thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào 

sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người 

ngã, có người ngạt. Nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình 

họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ 

các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã 

cứu được quãng đê sống lại.                                           

(Chu Văn) 

 

Động từ Tính từ Quan hệ từ 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

Câu 3. a) Viết các danh từ riêng trong đoạn thơ sau vào từng ô trống trong bảng  

Bà Trưng quê ở Châu Phong 

Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên. 

Chị em nặng một lời nguyền 

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. 

Ngàn tây nổi áng phong trần 

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. 

Hồng quần nhẹ bước chinh yên 

Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. 

Đô kì đóng cõi Mê Linh 

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. 

(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Tên người Tên địa lí 

  

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



  

 

 

 

b)  Viết các tên người, tên địa lí nước ngoài vào chỗ trống trong bảng cho đúng quy định : 

Tên người Tên địa lí 

Mác-Xim Go-Rơ-Ki/…………………… 

…………………………………………… 

Mo-ri-Xơn /…………………………....... 

An-be anh-xtanh /……………………… 

…………………………………………… 

mát-xcơ-va /…………………… 

………………………………… 

Oa-Sinh-Tơn /…………………. 

Tây ban nha /………………….. 

 

Câu 4: Em viết đúng, đẹp một đoạn văn em thích trong bài SGK tiếng Việt 5 tập 2   
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Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN5  (tuần 4 )                                         

Phần I: Phần trắc nghiệm: 
Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 
1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (...) để: 3kg 3g = ... kg là: 
A. 3,3            B. 3,03         C. 3,003         D. 3,0003 
2) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 0,0834         B. 0,834         C. 8,34          D. 83,4 
3) Trong các số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là: 
A. 42,538         B. 41,835        C. 42,358        D. 41,538 
4) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là: 
A. 600000 đ       B. 60000 đ       C. 6000 đ        D. 600 đ 
Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

 □ 
3) 0,9 < 0,1 < 1,2 □ 
5) 5m2 25dm2 = 525 dm2 □ 

 □ 
4) 96,4 > 96,38 □ 
6) 1kg 1g = 1001g □ 

Phần II. Phần tự luận: 
Bài 1:  
1) Đặt tính rồi tính. 
456,34 + 45623                                         4908 -123,23 
43,05 X 34,56                                           5921,46   : 98,2 
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống. 

 
Bài 3: Tìm x? 

                 a.  X +
4

5
 =  9                               b. X : 3,4   = 29.2 

Bài 4:  Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông 
có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn 
phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể) 

Bài làm 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5  (tuần 4 )     

Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 9m 6 dm =………m 

b.5 tấn 562 kg =…….tấn 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



c. 57cm 9mm =………cm. 

d. 6cm2 8mm2 = ………….cm2 

Bài 2: Viết các số sau: 

a) Sáu mươi chín phần trăm :…………………… 

b) Bốn mươi ba phần nghìn :……………………… 

c) Hai và bốn phần chín:………………………… 

d) Bảy và năm phần tám: ………………. 

Bài 3. Khối lớp 5 có 24 bạn học sinh trung bình chiếm 12,5%. Hỏi  tổng số học sinh trong 

toàn khối là bao nhiêu bạn?  

 Bài 4. Đặt tính rồi tính. 

a) 981,45 x 32, 2 

b) 133, 536 : 5,2 

Câu 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 348,6 m. Chiều dài bằng 247,3m. 

a) Tính diện thửa ruộng hoa đó. 

b) Trung bình mỗi m2 người ta thu hoạch được 11,6 kg thóc. Tính tổng số thóc thu hoạch 

được của thửa ruộng đó. 
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Thứ tư  ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 
 
 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5  (tuần 4 )     

1. a. Viết thành phân số thập phân: 0,008 = ... …………. 

      b. Viết thành phân số thập phân: 1,025= ................... 

 2. Cho 3 chữ số 1, 5, 7. Hãy lập các số thập phân có đủ ba chữ số đã cho mà phần thập 

phân có hai chữ số. Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần. 

 3 . Tìm X:  

a) x - 23,89 = 0,3                        b) x + 3,82 = 6,1 

4.Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có 
cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng 
có chiều rộng 12m, chiều dài 18 m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể). 
5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 
100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được 
bao nhiêu kg thóc? 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



Thứ năm  ngày 12 tháng 3 năm 2020 

 
 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5  (tuần 4 )     
1:  Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân  :   

     12
7

10
  =  …………………               100

8

100
 =  ……………………………  

2:  Điền dấu  < , > , =  vào ô trống  :  

17,5                 17,500   
10

145
                   14,5 

3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm  :  
a) 5 m2   = ……………………………cm2 b) 2 km2  = ………………………ha  
c) 2608 m2  = …………dam2……………m2 d) 30000hm2  = ………………   ha  

4:  Tính:   

 a/  
6

7
  +  

5

8
                                         b/  10 

7 3
4

10 10
    

c/ 45,3 x 30,4 – 123,4                                                   c/ 345,98 - 684:12,5 
5: 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày . Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó 
trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ?  
6.Một cửa hàng bán trong 2 ngày đầu được 2,383 tấn gạo, trong 3 ngày sau bán được được  3 
67

100
 tấn gạo.Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo ?  
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Thứ sáu  ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 
 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5  (tuần 4 )     
 

1. Viết số thập phân 9,005  dưới dạng hỗn số . 
2. Viết 2 số tự nhiên liên tiếp thích hợp vào chỗ chấm: …… < 5,7 < ….. 
3.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
      a) 7m2 = ……..dm2                        b) 6dm2 4cm2 = ……..cm2 

23dm2 =…...m2               5,34km2 = …….ha     
 42dm4cm  =  …………………….dm          6,5ha        =  …………………….m2 
 2cm25mm2=  ……………………cm2                300g        =  ……………………..kg 
4. Tính: 

a) 
1

2
 + 

3

4
 =      b) 

3

5
 - 

3

8
 =         

c) 
3

10
 x 

4

9
 =      c) 

5

8
 : 

3

2
 = 

d) 34,67 x 409                                                 đ) 2753,1 : 342 
5. Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 178,25m vải. Tuần lễ sau bán được nhiều hơn tuần lễ 

đầu 147,5m vải. Biết rằng mỗi tuần lễ cửa hàng đó bán hàng 6 ngày. Hỏi trung bình mỗi 

ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải? 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



6. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 17,28m. Chiều dài hơn chiều rộng 5,44m. Tính 

chu vi và diện tích cái sân đó. 
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TIẾNG ANH   

I.Từ vựng: Mỗi từ luyện viết nhiều lần và học thuộc. 

- Maths: toán 

- Science: Khoa học 

- Art: Mĩ Thuật 

- PE: Thể Dục 

- IT: Tin học 

- aloud: to 

- foreign: nước ngoài 

- practice: luyện tập 

 

- once: 1 lần 

- twice : 2 lần 

- cartoon: phim hoạt hình 

- vocabulary: từ vựng 

- word: từ 

- dwarf: chú lùn 

- Snow White: Bạch Tuyết 
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I. Sắp xếp 

1. you / the / what’s / with / matter 

   _______________________________________________________________? 

2. have / a / I / throat / sore 

   ________________________________________________________. 

3. should / see / you / doctor / the 

   ________________________________________________________. 



4. shouldn’t / carry / you / things / heavy 

  __________________________________________________________. 

5. a / I / bad / have / cough 

  __________________________________________________________.  

6. too / I / ride / shouldn’t / why / fast 

   _________________________________________________________? 

7. you / the / what / doing / stove / are / with 

   ___________________________________________________________? 

8. do / I / that / won’t / ok / again 

   _______,_____________________________________________________. 

9. shouldn’t / why / I / touch / knife / the 

   _____________________________________________________________? 

10. with / the / play / don’t / cat 

   _______________________________________________________________ 

11.  you / what / reading / are 

___________________________________________________________? 

 

12.   a / I'm / tale / reading / fairy 

____________________________________________________________? 

 

 

 


