
     Thứ hai  ngày 16 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 5) 

Bài 1. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong những từ sau:  

 niềm vui, yêu thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu. 

 

- Danh từ............................................................................................................. 

- Động từ........................................................................................................... 

- Tính từ............................................................................................................. 

Bài 2. Đặt câu: 

a)  có từ "của" là danh từ 

……………………………………………………………………………………. 

b)  có từ "của" là quan hệ từ 

……………………………………………………………………………………. 

c)  có từ “hay” là tính từ 

……………………………………………………………………………………. 

d) có từ “hay” là quan hệ từ 

……………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Gạch dưới từ thật thà trong các câu nào dưới đây là danh từ? 

a. Chị Loan rất thật thà . 

b. Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe. 

c. Thật thà là phẩm chất tốt của chị Loan. 

d. Chị Loan sống thật thà nên ai cũng quý mến. 

Bài 1. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: 

a).........................trời mưa.......................chúng em sẽ nghỉ lao động. 

b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan. 

c)......................nó ốm.....................nó vẫn đi học. 

d)......................Nam hát rất hay......................Nam vẽ cũng rất giỏi. 

      e)………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn. 

f). ……… bão to…………….  các cây lớn không bị đổ. 

Bài 2. Gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị mối quan hệ gì? 

 a. Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn. 

    Biểu thị quan hệ: ………………………………………… 

b. Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ. 

Biểu thị quan hệ: …………………………………………… 

c.Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Biểu thị quan hệ: …………………………………………… 

d. Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả học tập của Thắng tiến bộ rõ. 

 Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… 

đ. Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ. 

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… 

e. Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê 

hương mình. 

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… 

Bài 3: Viết bài “ Một buổi sinh hoạt tập thể” sách TV 5 tập 2- trang 23 ( 3 đoạn 

đầu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

     Thứ ba ngày17  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 5) 

Đề bài: Tết Nguyên đán hay Tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn đời 

của dân tộc ta. Không khí ngày Tết, con người và cảnh vật ngày Tết cũng trở nên thật đặc 

biệt. Em hãy kể lại những điều thú vị em cảm nhận được trong dịp têt Nguyên đán vừa 

qua. 

Bài làm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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.................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Thứ tư ngày 18  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 5) 

 

Bài 1: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm: 

    a. Hoa …… Hồng là đôi bạn thân. 

   b. Thời gian đã hết ……………. Linh Trang vẫn chưa làm bài xong. 

   c. Trăng quầng…………….hạn, trăng tán…………….mưa. 

  d. Một vầng trăng tròn, to………… đỏ hồng hiện lên ….…… chân trời, sau rặng tre 

đen ……………. một ngôi làng xa. 

  e. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi 

…………. người làng…… yêu thương tôi hết mực, ………… sao sức quyến rũ, nhớ 

thương vẫn không mãnh liệt, day dứt………mảnh đất cọc cằn này. 

 g. Những cái bút................tôi không còn mới..................................vẫn tốt. 

Bài 2. Dấu phẩy trong câu “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo” có tác dụng gì? 

A. Ngăn cách các vế câu. 

B. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ. 

C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

Bài 2. Từ “Chảy” trong câu “Ánh nắng chảy đầy vai” được hiểu theo nghĩa nào? 

A. Nghĩa chuyển.                                 B. Nghĩa gốc 

Bài 3 . Từ “qua” trong câu “chúng em qua ngôi nhà xây dở” thuộc từ loại nào? 

A Quan hệ từ.                  B. Danh từ.                    C. Động từ. 

Bài 4 .Nhóm từ “đánh giày, đánh đàn, đánh cá” có quan hệ thế nào? 

A. Đó là từ nhiều nghĩa. 

B. Đó là từ đồng âm. 

C. Đó là từ đồng nghĩa. 

Bài 5 .Dấu phẩy trong câu “Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non.” có tác dụng gì? 

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

C. Ngăn cách các vế câu 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Bài 6. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: thật thà, giỏi giang, cứng cỏi, hiền lành, nhỏ bé, 

nông cạn, sáng sủa, thuận lợi, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận, siêng năng, nhanh nhảu, 

đoàn kết, khôn ngoan. 

Bài 7: Phát hiện từ đồng âm và giải nghĩa các từ đồng âm trong các câu sau: 

a) Năm nay, em học lớp 5. 

b) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa chân múa tay rối rít. 

c) Cái giá sách này giá bao nhiêu tiền? 

d) Xe đang chở hàng tấn đường trên đường quốc lộ. 

Bài 8: Chuyển các câu sau thành câu hỏi, câu cảm: 

a. Tú rất mê sách. 

b. Trời sáng. 

c. Đường lên dốc rất trơn. 

Bài 9. Những câu sau đây, câu nào là câu ghép? Xác định TN, CN, VN trong mỗi câu: 

a) Ba em đi công tác về. Câu .................. 

b) Lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào. Câu ............... 

c) Mặt trời mọc, sương tan dần. Câu ................. 

d) Năm nay, em học lớp 5. Câu .................. 

Bài 10: Nối mỗi câu ở cột A với nghĩa của từ " đông " ở cột B cho phù hợp. 

A   B 

1. Của không ngon nhà đông 

con cũng hết. 

  

A. "đông" là một từ chỉ phương hướng, ngược 

với hướng tây. 

2. Thịt để trong tủ lạnh đã 

đông lại rồi. 

B. " đông" là trạng thái chất lỏng chuyển sang 

chất rắn. 

3. Cơn đằng đông vừa trông 

vừa chạy. 
C. " đông " là từ chỉ số lượng nhiều. 

4. Đông qua xuân tới, cây lại 

nở hoa. 
D. "đông" chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Thứ năm  ngày 19  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 5) 

ĐỌC HIỂU  

               Đọc thầm bài văn sau: 

               MỘT NGƯỜI ANH NHƯ THẾ 

         Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một 

lần  đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với 

vẻ thích thú và ngưỡng mộ. 

      - Chiếc xe này của bạn đấy à ? – Cậu bé hỏi. 

      - Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. - Tôi trả lời, không giấu 

vẻ tự hào và mãn nguyện. 

         - Ồ, ước gì tớ ….. – Cậu bé ngập ngừng. 

         Dĩ nhiên là tôi biết cậu cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có 

được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu bé thật bất ngờ đối với tôi. 

         - Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!  Cậu ấy nói chậm rãi và gương 

mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó cậu đi về phía ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ 

tàn tật của cậu đang ngồi và nói: “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em 

chiếc xe lăn, em nhé!”   

                                                                                                                                  (Đăn Clát) 

       Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất : 

Câu 1) Nhân vật "tôi" trong bài văn có chuyện gì vui? 
A. Được đi chơi công viên 

B.  Sắp được món quà sinh nhật 

C.  Được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp ngày sinh nhật. 

D. Được đi xem ca xiếc. 

Câu 2) Điều gì khiến nhân vật "tôi" tự hào và mãn nguyện? 

A . Có anh trai. 

B.  Được anh trai yêu mến, quan tâm. 

C.  Có xe đạp đẹp. 

D. Được anh trai tổ chức sinh nhật. 

Câu 3) Nhân vật "tôi" đoán cậu bé ước mơ điều gì? 

A.  Ước có một người anh để tặng mình xe đạp. 

B.  Ước có một chiếc xe đạp đẹp. 

C. Ước được đi một vòng trên chiếc xe đạp đẹp. 

D. Ước được mọi người quan tâm. 

Câu 4) Cậu bé ước mình có thể trở thành"một người anh như thế"nghĩa là ước 

điều gì? 
A. Ước trở thành người anh biết mua xe đạp tặng em. 

B. Ước trở thành người anh yêu thương em và có khả năng giúp đỡ em mình. 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



C. Ước trở thành người anh được em trai yêu mến. 

D. Ước trở thành người tài giỏi xuất chúng. 

Câu 5) Tình tiết nào trong bài văn làm em bất ngờ, cảm động nhất? 

A. Nhân vật "tôi" được người anh tặng cho một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật 

của mình. 

B. Cậu bé quyết tâm trở thành người anh có khả năng cho em mình những gì cần thiết. 

C. Cậu bé có một người em tàn tật. 

D. Cậu bé quyết tâm trở thành  bác sĩ  giỏi để chữa cho em trai. 

Câu 6) Câu văn :“Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em 

nhé!” là kiểu câu gì?  

      A. Câu cảm    B.Câu kể  

       C.Câu hỏi                                                             D. Câu khiến 

 Câu 7: Tìm chủ ngữ ,vị ngữ trong câu sau? 

       “Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!” 

- Chủ ngữ:………………………………………………………….. 

 - Vị ngữ:…………………………………………………………… 

Câu 8) Tìm các đại từ xưng hô trong các câu hội thoại của bài văn trên? 

 …………………………………………………………………………………………….. 

Câu 9) Tìm các quan hệ từ có trong hai câu văn sau: 

     Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần 

đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ 

thích thú và ngưỡng mộ.  

    -Các quan hệ từ có trong hai câu văn:……………………………………………… 

Câu 10) Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật cậu bé trong bài văn "Một người anh như thế" 

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

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

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

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

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

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

 

 



 

     Thứ sáu ngày 20  tháng 3 năm 2020 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT  5 ( tuần 5) 

1. Đọc thầm bài: 

Về ngôi nhà đang xây 

 

Chiều đi học về 

Chúng em qua ngôi nhà xây dở 

Giàn giáo tựa cái lồng che chở 

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây 

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: 

Tạm biệt! 

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc 

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng 

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong 

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch. 

 

 Bầy chim đi ăn về 

Rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc. 

Nắng đứng ngủ quên 

Trên những bức tường 

Làn gió nào về mang hương 

Ủ đầy những rảnh tường chưa trát vữa. 

Bao ngôi nhà đã hoàn thành 

Đều qua những ngày xây dở. 

 Ngôi nhà như trẻ nhỏ 

Lớn lên với trời xanh… 

                              Đồng Xuân Lan 

 

 

2. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Trong bài, các bạn nhỏ đứng ngắm ngôi nhà đang xây dở vào thời gian 

nào? 

a. Sáng                           b. Trưa                               c. Chiều 

Câu 2: Công việc thường làm của người thợ nề là: 

a. Sửa đường                  b. Xây nhà                          c. Quét vôi 

Câu 3: Cách nghỉ hơi đúng ở dòng thơ “chiều đi học về” là: 

a. Chiều/đi học về           b. Chiều đi/học về             c. Chiều đi học/về 

Câu 4: Hình ảnh ngôi nhà đang xây nói lên điều gì? 

a. Sự đổi mới hằng ngày trên đất nước ta. 

b. Cuộc sống giàu đẹp của đất nước ta. 

c. Đất nước ta có nhiều công trình xây dựng.  

Câu 5: Trong bài thơ, tác giả đã quan sát bằng những giác quan nào? 

a. Thị giác, khứu giác, xúc giác. 

b. Thị giác, vị giác, khứu giác. 

c. Thị giác, thính giác, khứu giác. 

Câu 6: Bộ phận chủ ngữ trong câu “trụ bê tông nhú lên như một mầm cây” 

a. Trụ                             b. Trụ bê tông                            c. Trụ bê tông nhú lên 

Câu 7: Có thể điền vào chỗ trống trong câu “ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm 

biếc…….. thở ra mùi vôi vữa nồng hăng” bằng quan hệ từ. 

a. còn                                     b. và                          c. mà 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

======    

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 



Câu 8: Từ “tựa” trong “giàn giáo tựa cái lồng” và từ “tựa” trong “ngôi nhà tựa 

vào nền trời sẫm biếc” là những từ: 

a. Cùng nghĩa                  b. Nhiều nghĩa                       c. Đồng âm 

Câu 9: Tìm 1 hình ảnh so sánh và 1 hình ảnh nhân hóa trong bài thơ. 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

1. Chính tả: Viết lại bài thơ trên 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
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Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 

 

 

 

c.563,4 x 2,3                                                                                              d.24,36 : 6 

Bài 2: Viết số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm . 
 

Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng? 
 

Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện tích 

của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.  

Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta 

dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2 ? 
 
Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta 

dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2? 
 
Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa 

hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu? 
 

Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất 

hình tam giác có diện tích là 324m2  và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng 

gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình 

thang. 

Bài 8: Tìm x: 
 

68,25 - x = 6,45 x 3,8 x – 7,2 = 3,99 + 2,5 . 

 

Bài làm 

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

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

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

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

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

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

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

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a.135,05 + 364,9 b.2905,3 - 104,15 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 
 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:   

a)  2536,8 : 56        b)  489 : 25 c) 47,12 : 1,6          d) 9467 : 2,5 
  

Bài 2: a) 58 cm
2
 9mm

2
 = ..... cm

2
 b) 7 km2 8ha = ........ ha 

c) 9 km 8hm = ..... hm d) 67 tấn 7 kg = .........tấn 
 

Bài 3: Cho mảnh đất hình tam giác có chiều cao 45m, độ dài đáy bằng  1/5 chiều cao. Tính 

diện tích mảnh đất. 

Bài 4: Mua 6m dây điện phải trả 48 000 đồng. Hỏi mua 8,5m dây điện cùng loại phải trả 

thêm bao nhiêu tiền? 
 

Bài 5: Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 67m. Chiều cao bằng 1/2 tổng độ 
 

dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó? 
  

Bài 6: Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày đội công nhân sửa được 5,8m đường. Trong 3 ngày sau, 
 

mỗi ngày đội công nhân đó sửa 7,8 m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa 
 

được bao nhiêu mét đường? 
 

Bài 8: Một trường học có 2100 học sinh. Trong đó số học sinh nam chiếm 42% số học sinh 

toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ? 
 

.................................................................................................................................................... 
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TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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Thứ tư  ngày 18 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 5 

Bài 1: Tính: 

 

 a. 91,54 + 3,135           b.     457,52 -89       c. 5,16 x 41 d. 482,58 : 35 
 

Bài 2: a) Cho 4 km2 8 hm2 = ..………....... km2 

 

b) Cho 2 tấn 17 yến =……...................tạ 
 

Bài 3: Cho tam giác ABC có độ dài đáy 16 cm, diện tích tam giác là 200 cm2. Tính 

chiều cao của hình tam giác đó? 

Bài 4: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 3/4 m và 5/6 m; chiều 

cao 2/3 m. 
 

Bài 5: Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 40,5 km; trong 2 giờ sau, 
 

mỗi giờ đi được 40 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 
  

Bài 6: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28m, đáy bé 18m và chiều cao hơn 
 

đáy bé 7m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2  thu hoạch được 62 kg thóc. 
 

Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó? 
 

Bài 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
 

a) 0,9 x 95 + 1,8 x 2 + 0,9 b) 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15 
 

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 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a. 25,46 + 89,99        b.    102 - 88,8            c. 14,58 : 56 d. 85,465 : 2,5 

Bài 2: a) Cho 8km2 95 hm2 ..………....... km2    b) 8 tấn 5 yến  =……...................tạ 

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi ngày 

bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô-gam 

gạo? 
Bài 4: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 25 cm và cạnh 

góc vuông thứ hai là 3 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là dm2-? 

Bài 5: Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang 

biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy ? 

Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Người ta 

dành ra 25% diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?  

Bài 7: 3/4 số gạo của cửa hàng là 382,5 tạ. Tìm 40% số gạo của cửa hàng đó? 

Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

      a) 36,4x 99 + 36+0,4 b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2 

c) 1,25 x 59,7 x 800 d) 2,5 x 46 + 54 x 2,5 
        

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 
Bài 1. Điền dấu >, < , =  thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 10,198….9,891               b) 19,025….19,1        c) 10%.... 1/10             d) 2,5….250% 

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Chữ số 5 trong số 14,508 đứng ở hàng ………………………… 

c) Tỉ số phần trăm của 3,6 và 4,5 là …………………………. 

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

a) 17,62 + 21,19                                b) 63,54 – 19,28 

c) 119,24 x 5,7                                   d) 79,688 : 5,6 

Bài 4. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống: 

a) 82,52m2….8352dm2                                         b) 1569dm3….15,69m3 

c) 10 tấn 40kg ….1040kg                                  d) 5 phút 30 giây…. 5,30 phút 

Bài 5. Biểu đồ hình quạt dưới đây nói về kết quả học tập của khối Năm trường tiểu học Thành Công. 

Biết tổng số học sinh khối Năm là 240 học sinh. Hãy tính và ghi số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Học sinh giỏi:…………em 

b) Học sinh khá………:…em 

c) Học sinh trung bình:…em 

 
Bài 6. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 CD. Điểm M là trung điểm của CD. Nối B với M. 

Diện tích tam giác BCM là 35cm2. Tính diện tích hình thang ABCD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 
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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG ANH 5 
 

 

I.Từ vựng: Mỗi từ luyện viết 5 lần 

- headache: đau đầu 

- fever: sốt 

- toothache: đau răng 

- earache: đau tai 

- sore throat: đau họng 

- stomach ache: đau bụng 

- backache: đau lưng 

- dentist: nha sĩ 

- carry: mang 

- sweets: kẹo 

- take a rest: nghỉ ngơi 

- cabbage: bắp cải 

- stove: cái lò, cái bếp 

- touch: đụng 

- get a burn: bị phỏng 

- yourshelf: chính bạn 

- match: que diêm 

- stair: cầu thang 

- fruit: trái cây 

- cut: cắt 

 

II. Sắp xếp: 

1.  you / go / did / party / the / to 

_________________________________________________________? 
 

2.  the / what / party / was / like 

__________________________________________________________? 
 

3.  there / do / what / did / you 

__________________________________________________________? 
 

4.  party / enjoy / the / did / you 

__________________________________________________________? 
 

5.  you / do / live / where 

_____________________________________________________? 
 

6.  your / is / what / address 

____________________________________________________? 
 

7.  is / your / new / like / place / what 

________________________________________________________? 
 

8.  hometown / what / is / your / like 

____________________________________________________________? 
 

 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

 


