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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 ( Tuần 6) 

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
70kg 3g = ..................... kg   

 7200 m = ..................... km     

7000 dm2 = ................... m2 

5m 7 cm = ..................... m    

5km 7 m = ..................... km       

5m2 7 dm2 = .................. m2 

5 tấn 7 tạ = .................... tấn   

5,65 m = ....................... hm       

5m2 7 cm2 = .................. m2 

8,5 56 kg = ................... tạ   

8,5 dm = ........................ m       

8,5 cm2 = ...................... m2 

0,5 tấn = ...................... kg    

0,5 cm = ..................... m       

0,5 m2 = ................... dm2 

4/5 tạ = ...................... tấn      

 

4/5 km = ......................m       

4/5 m2 = ..              ......dm2 

Bài 2. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống 
a)3m2 12dm2 = 3,12..      

23……        = 0,23m2     

5728m2           = 0,5728… 

4m25dm2        = 4,5 ….          

40dm2               = 0,40 ….       

2070….       = 0,2070 ha 

7m22036…. = 7,2036 m2    

2435…        .= 24,35 m2     

412m2                 = 0,0412… 

5…  ..134cm2 = 5,0134m2    

407cm2               =   0,0407 ….   

2m276…         = 2,0076m2 

 

Bài 3. Đặt tính rồi tính 

 

2000 – 18,8 

8312,52 – 405,8 

45 x 1,025 

8,216 : 5,2 

266,22 : 34 

 

78,89 + 347,12 

567+509,45 

35,69 x 13 

843,79 x 0,014 

483 : 35 

 

  

BÀI LÀM 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ ba  ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 ( Tuần 6) 

Bài 1. Tìm x : 

a) x + 4,32 = 8,67 

b) x – 3,64 = 5,86 

c) x x 0,34 = 1,19 x 1,02 

d) x - 2,751 = 6,3 x 2,4 

 

e) x - 1,27 = 13,5 : 4,5 

g) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 

h) 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99 

i) 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5 

 

 

Bài 2.  12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn 

dệt 180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân? 

Bài 3) Một công nhân đóng gói 19 sản phẩm hết 25 phút. Hỏi trong một ca làm việc (8 giờ) 

người đó đóng gói được tất cả bao nhiêu sản phẩm? (Biết rằng giữa ca người đó nghỉ 30 

phút ăn giữa ca) 

Bài làm 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 ( Tuần 6) 

 

Câu 1: Tính: 

      a) 
3

1  + 
4

1                 b)    
5

3  -  
7

2                          c/  
6

7
  +  

5

8
                                                            

d/  10 
7 3

4
10 10

                     e) 
3

10
 x 

4

9
      f) 

5

8
 : 

3

2
  

Bài 2. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số 

người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu? 

Bài 3. Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người 

lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi 

người là như nhau). 

Bài 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ năm  ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 ( Tuần 6) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

a. 35,124 + 24,682        b. 17,42 – 8,624            c. 12,5 × 2,3               d. 19,72: 5,8 

e)  36,75 + 89,46           f) 351 – 138,9                g. 60,83 x 47,2         h)  109,44 : 6,08 

Bài 2) Tìm X: 

         a/     X  x 100 = 41,87                                 b/     0,48  :  X = 1,2 

Bài 3. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số 

người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu? 

Bài 4. Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người 

lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi 

người là như nhau). 

Bài làm 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
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Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ sáu  ngày  27 tháng 3 năm 2020 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 ( Tuần 6) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

a)  146,34 + 521,85      b)  745,5 - 14,92      c) 25,04 × 3,5      d)  77,5: 2,5 

Bài 2  :  Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: 

 a/   3
3

1
 - 1

4

3
             b/   2

6

5
 + 1

3

2
                 c/  2

8

3
 :1

4

3
               d/  1

7

3
 × 1

8

5
  

Bài 3. Hai số có tổng bằng 700. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp số thứ hai 4 lần. 

Bài 16. Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 

50 lít chuyển sang thùng thứ hai thì thựng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi 

thùng có bao nhiêu lít nước mắm ? 

Bài 4. Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu một? Biết ½ tấm vải thứ nhất 

bằng 1/3 tấm vải thứ hai. 

Bài làm 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
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     Thứ hai  ngày 23  tháng 3 năm 2020 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 6) 

Câu 1: Từ ngữ nào dưới đây viết đúng chính tả 

 a, Xuất xắc                                        b, Suất sắc 

 c, Xuất sắc                                       d, Suất xắc 

Câu 2: Từ “đi” trong câu nào dưới đây mang nghĩa gốc? 

 a, Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.             b, Nó chạy còn tôi đi. 

 c, Thằng bé đã đến tuổi đi học.                d, Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt. 

Câu 3: Trạng ngữ trong câu: “Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ vẫn còn rõ 

nét.” là: 

 a, Cái hình ảnh trong tôi về cô                          b, đến bây giờ 

 c, vẫn còn rõ nét                                               d, Cái hình ảnh 

Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép? 

 a, Mặt biển sáng trong và dịu êm. 

 b, Mặt trời lên, tỏa ánh nắng chói chang. 

 c, Sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, tung bọt trắng xóa. 

 d, Sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, bọt tung trắng xóa. 

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép? 

 a, Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. 

 b, Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. 

 c, Bầu trời cũng sáng xanh lên. 

 d, Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh, còn trời thì trong như nước. 

Câu 6: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới dây không nói về tinh thần hợp tác? 

 a, Kề vai sát cánh.                          b, Chen vai thích cánh. 

 c, Một cây làm chẳng lên non          d, Đồng tâm hợp lực. 

      Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. 

Câu 7: Từ “trong” ở cụm từ “phất phới bay trong gió” và “nắng đẹp trời trong” có 

quan hệ với nhau như thế nào? 

 a, Đó là một từ nhiều nghĩa.                            b, Đó là một từ đồng âm. 

 c, Đó là một từ đồng nghĩa.                            d, Đó là một từ trái nghĩa. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Câu 8: Dòng nào chỉ toàn từ đồng nghĩa? 

 a, Biểu đạt, diễn tả, lựa chọn, đông đúc. 

 b, Diễn tả, tấp nập, nhộn nhịp, biểu thị. 

 c, Biểu đạt, bày tỏ, trình bày, giãi bày. 

 d, Chọn, lọc, trình bày, sàng lọc, kén chọn. 

Câu 9: Chọn nhóm quan hệ từ thích hợp nhất để điền vào dấu ba chấm trong câu 

sau: … thời tiết không thuận nên lúa xấu. 

 a, Vì, nếu                                           b, Do, nhờ 

 c, Nhờ, tại                                         d, Vì, do, tại 

Câu 10: Câu thành ngữ nào sau đây mang nghĩa tương tự câu thành ngữ “Lá lành 

đùm lá rách”? 

 a, Ở hiền gặp lành.                               b, Nhường cơm sẻ áo. 

 c, Trâu buộc ghét trâu ăn.                       d, Giấy rách giữ lấy lề. 

Câu 11: Trong các câu sau, câu nào có từ “ quả” được hiểu theo nghĩa gốc? 

 a, Trăng tròn như quả bóng.                         b, Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. 

 c, Quả đồi trơ trụi cỏ.                                     d, Quả đất là ngôi nhà của chúng ta. 

Câu 12: Câu văn nào bày tỏ ý cầu khiến đúng phép lịch sự? 

 a, Bố cho con đi chơi đi!                      b, Bố hãy cho con đi chơi! 

 c, Bố có thể đưa con đi chơi chứ ạ?            d, Bố cho con đi chơi đi nào! 

Câu 13: Câu nào sau đây viết đúng nhất? 

 a, Tiết trời thường lạnh, lúc sáng sớm, ở miền núi. 

 b, Ở miền núi, lúc sáng sớm, tiết trời thường lạnh. 

 c, Tiết trời thường lạnh, ở miền núi, lúc sáng sớm. 

 d, Lúc sáng sớm, tiết trời thường lạnh, ở miền núi. 

Câu 14: Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với các từ còn lại? 

 a, Đẻ, sinh, sanh.                                             b, Lạnh, rét, giá, buốt. 

 c, Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế. d, Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại. 

Câu 15: Chủ ngữ trong câu: “Không gian là khoảng rộng mênh mông, chứa đựng tất 

cả mọi vật.” là: 

 a, Không gian là khoảng rộng 

 b, Không gian là khoảng rộng mênh mông 

 c, Không gian là khoảng rộng mênh mông, chứa đựng 

 d, Không gian 



 

     Thứ  ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 6) 

Câu 1: Câu: “Bạn có thể đưa cho tôi lọ mực được không?” 

 a, Câu cầu khiến                              b, Câu hỏi 

 c, Câu hỏi có mục đích cầu khiến          d, Câu cảm 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép? 

 a, Bình yêu nhất đôi bàn tay mẹ. 

 b, Sau nhiều năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy dòng sông đầu làng, tôi muốn giang tay 

ôm dòng nước để trở về với tuổi thơ. 

 c, Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đua nhau khoe sắc. 

 d, Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu âu yếm. 

Câu 3: Câu nào sau đây không phải là câu ghép? 

 a, Cánh đồng lúa quê em đang chín rộ. 

 b, Mây đen kéo kín bầu trời, cơn mưa ập tới. 

 c, Bố đi xa về, cả nhà vui mừng. 

Câu 4: Từ nào là từ trái nghĩa với từ “thắng lợi”? 

 a, Thua cuộc                                 b, Chiến bại 

 c, Tổn thất                                           d, Thất bại 

Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ gồm toàn động từ? 

 a, Niềm vui, tình yêu, tình thương, niềm tâm sự. 

 b, Vui chơi, đáng yêu, đáng thương, sự thân thương. 

 c, Vui chơi, yêu thương, thương yêu, tâm sự 

 d, Vui chơi, niềm vui, đáng yêu, tâm sự. 

Câu 6: Cho các câu tục ngữ sau: 

- Cáo chết ba năm quay đầu về núi. 

- Lá rụng về cội. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



- Trâu bảy năm còn nhớ chuồng. 

Dòng nào dưới đây giải nghĩa chung của các câu tục ngữ đó? 

 a, Làm người phải thủy chung. 

 b, Gắn bó quê hương là tình cảm tự nhiên. 

 c, Loài vật thường nhớ nơi ở cũ. 

 d, Lá cây thường rụng xuống gốc. 

Câu 7: Từ nào sau đây viết đúng chính tả? 

 a, Chăm lo                      b, Chăm no 

 c, Trăm no                       d, Trăm lo 

Câu 8. Từ điền vào chỗ chấm trong câu: “ Hẹp nhà …. bụng” là: 

 a, nhỏ            b, rộng               c, to                   d, tốt 

Câu 9: Từ nào dưới đây không phải là danh từ? 

 a, Niềm vui                                       b, Màu xanh 

 c, Nụ cười                                              d, Lầy lội 

Câu 10: Thành ngữ nào dưới đây nói về lòng dũng cảm? 

 a, Chân lấm tay bùn                              b, Đi sớm về khuya 

 c, Vào sinh ra tử                                            d, Chết đứng còn hơn sống quỳ 

Câu 11: Trong các câu sau, câu nào có từ ăn được dùng theo nghĩa gốc? 

 a, Làm không cẩn thận thì ăn đòn như chơi. 

 b, Chúng tôi là những người làm công ăn lương 

 c, Cá không ăn muối cá ươn. 

 d, Bạn Hà thích ăn cơm với cá. 

Câu 12: Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “nhô” trong câu: “Vầng 

trăng đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng.” 

 a, mọc, ngoi, dựng                                          b, mọc, ngoi, nhú 

 c, mọc, nhú, đội                                                      d, mọc, đội, ngoi 

Câu 13: Đọc hai câu thơ sau: 

Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán 

So với ông Bành vẫn thiếu niên. 

Nghĩa của từ “ xuân” trong đoạn thơ là: 

 a, Mùa đầu tiên trong 4 mùa.                    b, Trẻ trung, đầy sức sống. 

 c, Tuổi tác.                                                          d, Ngày. 



Câu 14: 

Cho câu sau: Hình ảnh người dũng sĩ mặc áo giáp sắt, đội mũ sắt, cưỡi ngựa sắt, vung 

roi sắt, xông thẳng vào quân giặc. 

Là câu sai, vì sao? 

 a, Thiếu chủ ngữ.                     b, Thiếu vị ngữ. 

 c, Thiếu trạng ngữ.                 d, Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ. 

Câu 15: Câu nào có từ “chạy” mang nghĩa gốc? 

 a, Tết đến hàng bán rất chạy.      b, Nhà nghèo, bác phải chạy ăn từng bữa. 

 c, Lớp chúng tôi tổ chức thi chạy.   d, Đồng hồ chạy rất đúng giờ. 

Câu 16: Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” có ý khuyên chúng ta điều gì? 

 a, Đói rách cũng phải ăn ở sạch sẽ, hợp vệ sinh. 

 b, Dù có nghèo đói, thiếu thốn cũng phải sống trong sạch, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp. 

 c, Dù nghèo đói cũng không được làm điều gì xấu. 

 d, Tuy nghèo đói nhưng lúc nào cũng phải sạch sẽ thơm tho. 

Câu 17: 

Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì? 

“Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn viết văn và làm thơ” 

 a, Quan hệ nguyên nhân – kết quả.         b, Quan hệ tương phản. 

 c, Quan hệ điều kiện – kết quả.                 d, Quan hệ tăng tiến. 

Câu 18: Từ “ đánh” trong câu nào được dùng với nghĩa gốc? 

 a, Mẹ chẳng đánh em Hoa bao giờ vì em rất ngoan. 

 b, Bạn Hùng có tài đánh trống. 

 c, Quân địch bị các chiến sĩ ta đánh lạc hướng. 

 d, Bố cho chú bé đánh giầy một chiếc áo len. 

Câu 19: Thành ngữ, tục ngữ nào nói về tính chăm chỉ? 

 a, Chín bỏ làm mười.                       b, Dầm mưa dãi nắng. 

 c, Thức khuya dậy sớm.                  d, Đứng mũi chịu sào. 

Câu 20: Từ “đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? 

 a, Hằng tuần, vào ngày nghỉ, bố thường đánh giầy. 

 b, Sau bữa tối, ông và bố tôi thường ngồi đánh cờ. 

 c, Các bác nông dân đánh trâu ra đồng cày. 

 d, Chị đánh và 



 

     Thứ tư  ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 6) 

Câu 1: 

Quan hệ từ nào sau đây có thể điền vào chỗ trống trong câu: “Tấm chăm chỉ hiền lành........ 

Cám thì lười biếng, độc ác.” ? 

 a. còn               b. là                        c. tuy                         d. dù 

Câu 2: 

“ Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, 

Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.” 

Câu ca dao trên là câu ghép có quan hệ gì giữa các vế câu? 

 a. quan hệ nguyên nhân - kết quả. 

 b. quan hệ kết quả - nguyên nhân. 

 c. quan hệ điều kiện - kết quả. 

 d. quan hệ tương phản. 

Câu 3: 

Dòng nào dưới đây chứa các từ thể hiện nét đẹp tâm hồn, tính cách của con người? 

 a. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, xinh đẹp, phúc hậu 

 b. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, hồn nhiên, phúc hậu 

 c. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, thon thả, phúc hậu 

 d. thuỳ mị, nết na, hồn nhiên, đằm thắm, cường tráng 

Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép? 

 a. Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng mảnh của nó tô màu tía, nom đẹp lạ. 

 b. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép 

miệng bắt đầu kết trái. 

 c. Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá. 

 d. Vì những điều đã hứa với cô giáo, nó quyết tâm học thật giỏi. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Câu 5: Dòng nào dưới đây là vị ngữ của câu: “Những chú voi chạy đến đích đầu tiên 

đều ghìm đà, huơ vòi.”? 

 a. đều ghìm đà, huơ vòi                     b. ghìm đà, huơ vòi 

 c. huơ vòi                                           d. chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi 

Câu 6: Từ nào dưới đây có tiếng “lạc” không có nghĩa là “rớt lại; sai”? 

 a. lạc hậu             b. mạch lạc             c. lạc điệu                    d. lạc đề 

Câu 7: Câu: “Lan cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu.” có mấy động từ? 

 a. 4 động từ             b. 3 động từ              c. 2 động từ              d. 1 động từ 

Câu 8: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây ca ngợi vẻ đẹp về phẩm chất bên trong 

của con người? 

 a. Đẹp như tiên.                               b. Cái nết đánh chết cái đẹp. 

 c. Đẹp như tranh.                                d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 9: Nhóm từ nào dưới đây không phải là nhóm các từ láy: 

 a. mơ màng, mát mẻ, mũm mĩm                            b. mồ mả, máu mủ, mơ mộng 

 c. mờ mịt, may mắn, mênh mông                            d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 10: Trong các nhóm từ láy sau, nhóm từ láy nào vừa gợi tả âm thanh vừa gợi tả 

hình ảnh? 

 a. khúc khích, ríu rít, thướt tha, ào ào, ngoằn ngoèo 

 b. lộp độp, răng rắc, lanh canh, loảng xoảng, ầm ầm 

 c. khúc khích, lộp độp, loảng xoảng, leng keng, chan chát 

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 11: Từ không đồng nghĩa với từ “hoà bình” là: 

 a. bình yên                                     b. thanh bình 

 c. hiền hoà                                          d. Cả a,b,c đều đúng. 

Câu 12: Câu: “Chú sóc có bộ lông khá đẹp.” thuộc loại câu gì? 

 a. Câu kể          b. Câu hỏi               c. Câu khiến                d. Câu cảm 

Câu 13: 

Với 5 tiếng cho sẵn: kính, yêu, quý, thương, mến, em có thể ghép được bao nhiêu từ ghép 

có 2 tiếng? 

 a. 7 từ                 b. 8 từ                    c. 9 từ                         d. 10 từ 

Câu 14: 



Trong câu: “Bạn .....úp tớ ....ận cây bút ....ùm Hà với ! ”, em điền vào chỗ chấm những âm 

thích hợp là: 

 a. 2 âm gi và 1 âm d                              b. 2 âm gi và 1 âm nh 

 c. 1 âm d và 1 âm nh, 1 âm gi               d. 2 âm d và 1 âm gi 

Câu 15: Trong các nhóm từ đồng nghĩa sau, nhóm từ nào có sắc thái coi trọng: 

 a. con nít, trẻ thơ, nhi đồng                                  b. trẻ thơ, thiếu nhi, nhi đồng 

 c. thiếu nhi, nhóc con, thiếu niên                              d. con nít, thiếu nhi, nhi đồng 

Câu 16: Chủ ngữ của câu: “Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò còn đọng 

lại mãi trong tâm hồn chúng em.” là: 

 a. Cái hương vị ngọt ngào nhất                                        b. Cái hương vị 

 c. Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò   d. Cái hương vị ngọt ngào 

  

Câu 17: Câu tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.” nói lên phẩm chất gì của 

người phụ nữ: 

 a. Yêu thương con. 

 b. Lòng yêu thương con và sự hy sinh của người mẹ. 

 c. Nhường nhịn, giỏi giang. 

 d. Đảm đang, kiên cường và sự hy sinh của người mẹ. 

Câu 18: Trong các câu sau đây, câu nào có trạng ngữ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian? 

 a. Vì bận ôn bài, Lan không về quê thăm ngoại được. 

 b. Để có một ngày trại vui vẻ và bổ ích, chúng em đã chuẩn bị rất chu đáo. 

 c. Trong đợt thi đua vừa qua, lớp em đã về nhất. 

 d. Bằng đôi chân bé nhỏ so với thân hình, bồ câu đi từng bước ngắn trong sân. 

Câu 19: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ nghi vấn? 

 a. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời. 

 b. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy? 

 c. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy? 

 d. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó! 

Câu 20: Câu nào sau đây thuộc kiểu câu kể Ai là gì? 

 a. Ở Trường Sơn, mỗi khi trời nổi gió, cảnh tượng thật là dữ dội. 

 b. Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. 

 c. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. 

 d. Mùa thu, tiết trời mát mẻ. 



 

     Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 

 

Câu 1: 

Từ nào dưới đây có tiếng "bảo" mang nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” 

 a, bảo kiếm 

 b, bảo toàn 

 c, bảo ngọc 

 d, gia bảo 

Câu 2: Từ nào dưới đâycó tiếng bảo không mang nghĩa “ giữ, chịu trách nhiệm” 

Từ nào dưới đâycó tiếng "bảo" không mang nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” 

 a, bảo vệ 

 b, bảo kiếm 

 c, bảo hành 

 d, bảo quản 

Câu 3: Câu nào dưới đây dùng sai quan hệ từ: 

 a, Tuy trời mưa to nhưng bạn Hà vẫn đến lớp; 

 b, Thắng gầy nhưng rất khỏe. 

 c, Đất có chất màu vì nuôi cây lớn. 

 d, Đêm càng về khuya, trăng càng sáng. 

Câu 4: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với các từ còn lại: 

 a, cầm 

 b, nắm 

 c, cõng 

 d, xách 

Câu 5: Cho đoạn thơ sau: 

Muốn cho trẻ hiểu biết 

Thế là bố sinh ra 

Bố bảo cho bé ngoan 

Bố bảo cho biết nghĩ. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
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(Chuyện cổ tích loài người – Xuân Quỳnh) 

Cặp quan hệ từ in nghiêng trên biểu thị quan hệ gì? 

 a, Nguyên nhân – kết quả 

 b, Tương phản 

 c, Giả thiết – kết quả 

 d, Tăng tiến 

Câu 6: 

Những từ "chết", "từ trần", "hy sinh", "ngoẻo" là những từ đồng nghĩa: 

 a. không hoàn toàn 

 b. hoàn toàn 

 c. Cả a, b đều đúng 

 d. Cả a, b đều sai 

Câu 7: 

Những câu thơ sau có trong bài thơ nào? 

"Mai sau. Mai sau. Mai sau... 

Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh" 

 a. Tre Việt Nam                                  b. Hành trình của bầy ong 

 c. Truyện cổ nước mình                            d. Mẹ ốm 

Câu 8: 

Trong bài "Tiếng cười là liều thuốc bổ" (SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2) em rút ra được điều 

gì? 

 a. Cần phải cười thật nhiều                     b. Nên cười đùa thoải mái trong bệnh viện 

 c. Cần phải biết sống vui vẻ                          d. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 9: 

Hiểu "Đất lành, chim đậu" nghĩa là: 

 a. Nơi dễ làm ăn                                             b. Nơi có phong cảnh đẹp 

 c. Nơi có đất đai màu mỡ                                      d. Nơi tốt đẹp, thanh bình 

Câu 10: 

Tìm lời giải thích đúng cho từ "bảo vệ": 

 a. Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn được nguyên vẹn 

 b. Giữ bí mật của Nhà nước, tổ chức 

 c. Được giữ kín, không để lộ ra ngoài 



 d. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 11: 

Tác giả bài thơ "Mẹ ốm" là ai? 

 a. Trần Đăng Khoa                                       b. Tô Hoài 

 c. Lâm Thị Mỹ Dạ                                           d. Xuân Quỳnh 

Câu 12: 

Tuổi học trò thường gắn với loại hoa gì? 

 a. Hoa phượng                                              b. Hoa đào 

 c. Hoa mai                                                    d. Hoa hồng 

Câu 13: 

Nhân vật chị Ngàn trong truyện "Lời ước dưới ánh trăng" mắc bệnh gì? 

 a. Mù mắt                                                       b. Liệt hai tay 

 c. Liệt chân                                                       d. Đau đầu 

Câu 14: 

Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc là: 

 a. Phúc đức                                                         b. Cô đơn 

 c. Cực khổ                                                               d. Bất hạnh 

Câu 15: 

Trong các câu tục ngữ sau, câu nào nói về tình đoàn kết yêu thương? 

 a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn                        b. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 

 c. Đói cho sạch, rách cho thơm                     d. Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 6) 

Đề bài : Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích 
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