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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 

 
Bài 1: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau: 

 

a) Ăn, xơi;          b) Biếu, tặng.               c) Chết, mất. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Bài 2: Điền từ đồng nghĩa thích hợp vào những câu sau. 

a) Các từ cần điền: cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô. 

b) Mặt hồ …………………………..… gợn sóng. 

c) Sóng biển ……………………….…xô vào bờ. 

d) Sóng lượn …………………………trên mặt sông. 

Bài 3:Đặt câu với mỗi từ sau: cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Bài 4:Gạch dưới  đồng nghĩa trong các câu sau: 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



a. Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ 

Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi. 

b. Việt Nam đất nước ta ơi! 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

c) Đây suối Lê-nin, kia núi Mác 

Hai tay xây dựng một sơn hà. 

d) Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió 

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông 

Bài 5. Điền vào chỗ trống: 

a) r hoặc d, gi: 

Ó o từ gốc cây ..…ơm 

Chú gà phát lệnh thổi cơm khắp vùng 

Ông trời bật lửa đằng đông 

Cả làng nhóm bếp bập bùng ban mai 

Mẹ ra kéo nước…..ếng khơi 

Chị mây .....ậy muộn ngượng cười lên theo 

Cùng em tinh nghịch chú mèo 

Meo meo thể…..ục bài trèo cây cau. 

(Theo Nguyễn Ngọc Oánh) 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 

 

 

 

Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Bé bỏng, nhỏ con, bé con, nhỏ nhắn. 

 

a) Còn…………………....gì nữa mà nũng nịu. 

 

b) ……………………...lại đây chú bảo! 

 

c) Thân hình………………………….… 

 

d) Người ……………………………….…..nhưng rất khỏe. 

 

Bài 2: Ghi tiếng thích hợp có chứa âm: g/gh; ng/ngh vào đoạn văn sau: 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Gió bấc thật đáng ……ét 

 

Cái thân ..…ầy khô đét 

 

Chân tay dài …..êu…..ao 

 

Chỉ …..ây toàn chuyện dữ 

 

Vặt trụi xoan trước ….õ 

 

Rồi lại …..é vào vườn 

 

Xoay luống rau …..iêng…..ả 

 

Gió bấc toàn …..ịch ác 

 

Nên ai cũng …..ại chơi. 

 

Bài 3: -Tìm các từ đồng nghĩa. 

 

a. Chỉ màu vàng:…………………………………………………………… 

 

b. Chỉ màu hồng:…………………………………………………………….. 

 

c. Chỉ màu tím:………………………………………………………………. 

 

Đặt câu với một số từ đã tìm  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Bài 4: Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hoả, máy bay, tàu bay. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 

 

1: Đặt câu với các từ: 

a) Cần cù:…………………………………………………………………… 

b) Tháo vát:…………………………………………………………………….. 

2: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong những câu sau: (các từ cần điền: vẻ vang, 

quai, nghề, phần, làm) 

a) Tay làm hàm nhai, tay…………… miệng trễ. 

b) Có…………… thì mới có ăn, 

c) Không dưng ai dễ mang……………. đến cho. 

d) Lao động là……………… 

e) Biết nhiều………….., giỏi một…………….. 

3. Gạch dưới từ trái nghĩa trong đoạn văn sau. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



a)            Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, 

       Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm. 

b)          Đời ta gương vỡ lại lành 

      Cây khô cây lại đâm cành nở hoa. 

c)    Đắng cay nay mới ngọt bùi  

d)     Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau. 

e)    Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất  

f)   Nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam. 

g ) Lá lành đùm lá rách. 

h) Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. 

g) Chết đứng còn hơn sống quỳ. 

h) Chết vinh còn hơn sống nhục. 

i) Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. 

 3. Tìm từ trái nghĩa với các từ: hiền từ, cao, dũng cảm, dài, vui vẻ, nhỏ bé, bình 

tĩnh, ngăn nắp, chậm chạp, sáng sủa, chăm chỉ, khôn ngoan, mới mẻ, xa xôi, rộng 

rãi, ngoan ngoãn… 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Gạch dưới từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau: 



a) Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta như gấm, như vóc, lịch sử dân tộc ta oanh liệt, 

vẻ vang. Bởi thế mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ sở 

tới tận chân trời, góc bể cũng vẫn luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu với một niềm tự 

hào sâu sắc… 

b) Không tự hào sao được! Những trang sử kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ 

oai hùng của dân tộc ta ròng rã trong suốt 30 năm gần đây còn ghi lại biết bao 

tấm gương chiến đấu dũng cảm, gan dạ của những con người Việt Nam anh 

dũng, tuyệt vời…
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 

 

1.Đặt câu với mỗi từ sau: 

Vui vẻ              Phấn khởi.                      Bao la           Bát ngát          Mênh mông. 

       ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

         

2:Gạch dưới  từ trái nghĩa với các câu tục ngữ, thành ngữ sau: 
 

a) Gạn đục, khơi trong 
 
b) Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng 
 

c) Ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh. 
 
d) Anh em như thể tay chân 
 

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. 
 

3.Tìm từ đồng âm trong mỗi câu câu sau và cho biết nghĩa của mỗi từ. 
 

a. Bác(1) bác(2) trứng. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b. Tôi(1) tôi(2) vôi. 
 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 
====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c. Bà ta đang la(1) con la(2). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

d. Mẹ tôi trút giá(1) vào rổ rồi để lên giá(2) bếp. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

e. Anh thanh niên hỏi giá(1) chiếc áo len treo trên giá(2). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm nào để chơi chữ? Hãy gạch chân. 
 

a) Chín người ngồi ăn nồi cơm chín. 

 

b) Đừng vội bác ý kiến của bác. 

 

c) Mẹ em đỗ xe lại mua cho em một nắm xôi đỗ. 

 

d) Bố tôi vừa mới tôi xong một xe vôi. 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 

1: Gạch 1 gạch dưới từ  đi mang nghĩa gốc, 2 gạch từ  đi mang nghĩa chuyển ? 
 

a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền. 

 

b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp. 

 

c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua. 

 

d) Thằng bé đã đến tuổi đi học. 

 

e) Nó chạy còn tôi đi. 
 

g) Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt. 

 

h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được. 
 

2:Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp : 
 

a) Tàu ăn hàng ở cảng. …………………………… 

 

b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.    …………………………… 

 

c) Da bạn ăn phấn lắm.        …………………………… 

 

d) Hồ dán không ăn giấy.       …………………………… 

 

e) Hai màu này rất ăn nhau. …………………………… 
 

g) Rễ cây ăn qua chân tường.      …………………………… 

 

h) Mảnh đất này ăn về xã bên.    …………………………… 
 

k) Một đô la ăn mấy đồng Việt Nam? …………………………… 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



3. Chọn từ thích hợp: dải lụa, thảm lúa, kì vĩ, thấp thoáng, trắng xoá, trùng điệp điền 

vào chỗ chấm : 
 

Từ đèo ngang nhìn về hướng nam, ta bắt gặp một khung cảnh thiên nhiên 

………………………… ; phía tây là dãy Trường Sơn……………...., phía đông nhìn 

ra biển cả, Ở giữa là một vùng đồng bằng bát ngát biếc xanh màu diệp lục. Sông Gianh, 

sông Nhật Lệ, những con sông như ……………..vắt ngang giữa……………..…vàng 

rồi đổ ra biển cả. Biển thì suốt ngày tung bọt ……………..kì cọ cho hàng trăm mỏm 

đá nhấp nhô…………..dưới rừng dương. 

4: Đặt các câu với các từ ở bài 3 
 

Kì vĩ,  Trùng điệp, Dải lụa,Thảm lúa,Trắng xoá.Thấp thoáng. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

Bài 3 : Đặt 4 câu với nghĩa chuyển của từ ăn ? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 
===== 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 

 

 

 

Bài 1:.Đặt tính rồi tính : 

a.246,048 : 4                  b) 4442,17 : 79 

c.30726 :2, 5                 d) 249,218 : 36 

e.5,46 : 36                       f)  3,080 :   25 

Bài 2.Tìm trung bình cộng của các số sau:  a.  1, 3, 5, 7, 9            b.   0, 2, 4, 6, 8, 10 

Bài 3. Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển 

nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở? 

Bài 4. Biết tuổi trung bình của 30 học sinh trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo 

chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học sinh sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm 

bao nhiêu tuổi? 

Bài 5. . Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng 

được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng  ít hơn lớp 4A 2 cây. Hỏi trung 

bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 
 

Bài làm 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Phương pháp giải toán trung bình cộng 
Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán 

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được 

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán 
 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 

 

DẠNG : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU 
  

 

 

 

 

 

1.Đặt tính rồi tính : 

a)276: 23                        b) 3978 : 17 

c ) 4480  : 32                  d) 6088   :    23    

e)5050     49                   f)    87830     :    57    

2.Tổng số học sinh của khối lớp Bốn là 160 học sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều 

hơn số học sinh nam là 10 học sinh. Hỏi khối lớp Bốn đó có bao nhiêu học sinh nam, 

bao nhiêu học sinh nữ ? 

3. Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất 

thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch 

được bao nhiêu tạ thóc ? 

4. Một hình chữ nhật có chu vi là 120 cm Chiều  dài hơn chiều  rộng 16cm.Tính diện 

tích hình chữ nhật đó. 

5. Trung bình cộng của hai số là số bé nhất có 3 chữ số, hai số đó hơn kém nhau 2 đơn 

vị. Tìm hai số đó. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Phương pháp giải 

- VẼ SƠ ĐỒ 

- Cách 1:          Bước 1: Số lớn = (Tổng + hiệu ) : 2 

                 Bước 2: Số bé =  Tổng - số lớn 

- Cách 2:           Bước 1: Số bé = (Tổng - hiệu ): 2 

                 Bước 2: Số lớn = tổng - số bé 
 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2020 

 

DẠNG : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ 
  

 

 

 

 

 

 

1.Đặt tính rồi tính : 

    a. 546 : 36                         b. 3080 :   25             

    c.5050 :    49                     d.87830     :    35 

Phương pháp giải 

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra. 

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau 

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại) 

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng - số lớn) 

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé) 

Bước 4. Kết luận đáp số 

(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả) 
 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



2: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. 

Tìm hai số đó. 

3: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, 

chiều rộng của hình chữ nhật đó? 

4. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây 

thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét? 

5. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. 

Bài 5.Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Tính diện tích miếng vườn? 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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DẠNG : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU và TỈ 

  

 

 

 

 

 

 

1. Hiệu của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 8/5 . Tìm hai số đó. 

2. Năm nay, em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Hỏi năm nay chị bao 

nhiêu tuổi? 

3. Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạp nếp là 480 kg. 

Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1/5 số gạo tẻ. 

4. Một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn số học sinh trai là 

120 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học  

sinh gái, biết rằng số học sinh gái bằng  5/7 số học sinh trai ? 

5.Cha hơn con 36 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay. Biết rằng 5 nămtrước, tuổi 

con bằng 1/5 tuổi cha. 

6.Đặt tính rồi tính : 

 a)276: 23                       b) 3978 : 17 

c) 4480  : 32                   d) 56088   :    12 
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Phương pháp giải 

 Bước 1: Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu) 

 Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ) 

 Bước 3: Vẽ sơ đồ 

 Bước 4: Tìm hiệu số phần bằng nhau 

 Bước 5: Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé 

 Bước 6: Số lớn bằng = Số bé + Hiệu 

 ( hoặc Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số lớn) 
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Thứ  sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020 

 

Dạng Toán tính nhanh 
1. Tính nhanh 

  a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 

  b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7 

  c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66 

d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9 

e) 0,25 x 611,7 x 40 

g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2 

 2. Tính nhanh 

a) (100 + 67)  x  67 + (200 – 33)  x 33 

b)  45,651 x 73 + 45,651  x 20 + 45,651 x 7 

c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13 

d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168 

e)  (8,27 + 7,16 + 9,333) – (7,27 + 6,16 + 8,33 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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