
BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 (Lần 3) 

Môn Toán : 

Thứ 2 ngày 9 tháng 3 năm 2020 

I.Toán : Ôn Tập 

Bài 1. Chữ số 5 trong mỗi số thập phân sau có giá trị bằng bao nhiêu 

a/ 2,35 là : 

b/ 1,567 là: 

c/ 0,205 là: 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a/ 2m 7cm = ………..cm ;                        2,5 km = ………….m 

b/ 3 tấn 58 kg = ……..kg ;                       3/4 kg =…………..g 

c/ 3m
2
 2 dm

2
 = ……cm

2
 ;                         1,5 ha = …………..m

2
 

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a/ 2km 75m =………km;                         12m 45cm = ………..m 

b/ 13 tạ 24kg = ……..tạ;                           2485 g = ………….kg 

c/ 4m
2
 56dm

2
 = ……m

2
 ;                          356 hm

2
 = ………km

2
 

Bài 4. Đặt tính rồi tính: 

a/ 32 – 12,75                         b/ 35,6 x 2,7                   c/ 28,8 : 0,45 

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a/ 17,5 x 4 x 3 x 25 

b/ 25,6 x 7,5 + 25,6 x 2,5 

c/ 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,25 

d/ 7,7 x 9 + 7,7 

II. TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP 

Đọc và soạn bài: TIẾNG RAO ĐÊM 

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

Thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2020 

Toán : Ôn tập 

Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 5,12; 5,21; 5,102; 5,201: 

A. 5,201; 5,21; 5,120; 5,102 

B. 5,201; 5,21; 5,102; 5,12 

C. 5,12; 5,102; 5,21; 5,201 

D. 5,21; 5,201; 5,12; 5,102 

Câu 2. Chữ số 9 trong số 0,129 có giá trị là: 

A. 
 

  
                    B. 

 

   
                         C. 

 

   
                  D. 9 

Câu 3. Mua 2 cây kẹo hết 15 000 đồng. Hỏi mua 6 cây kẹo như thế hết bao 

nhiêu tiền? 

A. 45 000 đồng                   B. 5 000 đồng             C. 30 000 đồng     D. 15 000 

đồng 

Câu 4. Chuyển hỗn   5 
 

 
số ta được phân số: 

A. 
  

 
                B. 

  

 
                        C. 

  

 
                     D. 

  

  
 



Câu 5. Tỉ số phần trăm của hai số 5,2 và 16 là: 

A. 0,325%             B. 3,25%               C. 32,5%                     D. 325% 

Câu 6. Kết quả của phép tính 508,68 x 0,01 là: 

A. 5,0868          B. 50,868                 C. 508,68                     D. 5086,8 

Câu 7. Diện tích của hình tam giác có độ dài đáy 6cm và chiều cao 4,5cm là: 

A. 13,5cm                  B. 27cm                           C. 13,5cm
2
               D. 27cm

2
 

Câu 8. Số gồm 6 chục, 8 phần trăm được viết thành: 

A. 6,08                 B. 60,08                     C. 6,8                     D. 60,8 

Câu 9. Số thích hợp để điền vào chỗ trống 5,88 m
2
 = … dm

2
 là: 

A. 5088              B. 58,8                   C. 588                       D. 50,88 

Câu 10. Chu vi của hình tròn có đường kính 8cm là: 

A. 50,24cm          B. 251,2cm          C. 25,12cm             D. 3,14cm 

 

Tiếng Việt: Tập làm văn: Tả người thân mà em yêu quý nhất. 

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

Thứ 4 ngày 11 tháng 3 năm 2020 

Toán : Ôn tập 

Bài 1. Viết vào ô trống: 

Độ dài đáy 2/3 cm 32dm 4,5m 

Chiều cao 6/7 cm 24dm 2,5m 

Diện tích hình 

tam giác 
      

Bài 2. Đ ; S ? 
Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi 

chia cho 3. 

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao 

(cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

Bài 3. Viết vào ô trống: 

Đáy lớn 24cm 34dm 40,5m 

Đáy nhỏ 18cm 28dm 35,7m 

Chiều cao 15cm 25dm 20,5m 

Diện tích 

hình thang 
      

Bài 4. Đ ; S ? 
1. Các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau. 

2. Các đường kính của một hình tròn đều bằng nhau. 

3. Trong một hình tròn, mỗi đường kính dài gấp hai lần bán kính. 

4. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy bán kính nhân với số 3,14. 

5. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14. 

6. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với 3,14. 

7. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân đường kính rồi nhân với 

3,14. 

Bài 5. Viết vào ô trống: 



Bán kính 

hình tròn 
1/4 cm   12,5m   

Đường kính 

hình tròn 
  8dm     

Chu vi hình 

tròn 
      12,56cm 

Diện tích 

hình tròn 
        

Bài 6. Đường kính một bánh xe đạp bằng 68cm. Tính quãng đường bánh xe đó 

lăn 100 vòng theo đơn vị mét. 

Bài 7. Một khu đất hình thang có đáy nhỏ bằng 12,4m. Biết đáy nhỏ bằng một 

nửa đáy lớn và kém chiều cao 12,5dm. Diện tích khu đất đó là: 

A. 463,14m
2
            B. 463,14dm

2
                  C. 253,89m

2
           D. 207,39m

2 

 

Tiếng việt: Đọc và soạn bài : Phân xử tài tình 

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

THứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2020 

Toán: Ôn tập 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

2000 – 18,8              45 x 1,025                 8,216 : 5,2           78,89 + 347,12 

843,79 x 0,014          266,22 : 34               8312,52 – 405,8      35,69 x 13 

Bài 2:. Cho hai số có trung bình cộng là 25. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai. 

Tìm hai số đó. 

Bài 3. Tổng hai số bằng 1048. Biết số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 360 đơn vị. 

Tìm hai số đó. 

Bài 4. a) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3dm. 

          b) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chiều cao bằng 5/9 

độ dài đáy. 

 

Tiếng việt: Ôn tập 

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. Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) và trạng ngữ (TN) nếu có trong các 

câu trên. 

Bài 3. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó? 

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 4. Xác định chủ ngữ - vị ngữ trong câu 

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 5. 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 . 

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. 

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

Chúc các em chăm ngoan học giỏi và khỏe mạnh. 


