
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ I

TOÁN 5

----------------------------

I.     Phân số

Phép cộng và trừ phân số 

Muốn cộng (trừ) hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng (trừ) hai tử số 
với nhau và giữ nguyên mẫu số

Muốn cộng (trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai 
phân số, rồi cộng (trừ) hai phân số đó.

Phép nhân và chia phân số 

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với 
mẫu số.

Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ 
hai đảo ngược.

II.     Hỗn số

Đọc là: Bốn và hai phần bảy



II.   Giải toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, ta làm như sau:

Ø Bước 1: Xác định tổng số, tỉ số và vẽ sơ đồ tóm tắt.
Ø Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau theo sơ đồ.
Ø Bước 3: Tìm giá trị một phần.
Ø Bước 4: Tìm số bé, số lớn.

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số, ta làm như sau:

Ø Bước 1: Xác định hiệu số, tỉ số và vẽ sơ đồ tóm tắt.
Ø Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau theo sơ đồ.
Ø Bước 3: Tìm giá trị một phần.
Ø Bước 4: Tìm số bé, số lớn.

Các bước giải bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, tỉ lệ kép

Ø Bước 1: Tóm tắt bài toán

Ø Bước 2: Phân tích bài toán, nhận dạng toán tỉ lệ thuận hay
tỉ lệ nghịch

Ø Bước 3: Áp dụng 1 trong các cách (Rút về đơn vị, Rút về tỉ
số, có thể áp dụng công thức tam suất) để giải bài toán.

Ø Bước 4: Kết luận, đáp số

Tổng – tỉ 

Hiệu – tỉ 

Tỉ lệ thuận – Tỉ lệ nghịch



Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:
- Tìm thương của a và b.
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải 
của tích tìm được.

Tỉ số phần trăm

Ví dụ: Một cửa hàng có 25 nhân viên, trong đó có 6 nhân viên
nam. Hãy tìm tỉ số phần trăm của nhân viên nam so với tổng nhân
viên cửa hàng?

Bài giải
Tỉ số phần trăm của nhân viên nam

trong một cửa hàng là:
6 : 25 x 100 = 24%

Đáp số: 24%
Dạng 2: Tìm tỉ số phần trăm của một số

Muốn tìm tỉ số phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho
100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số 
phần trăm rồi chia cho 100.  

Ví dụ: Một con đường dài 300km, một người đi xe đạp được 30% 
chiều dài của con đường đó. Hỏi phần còn lại của con đường mà 
người đi xe đạp phải đi là bao nhiêu?

Bài giải
Xe đó đã đi được: 30% x 300 = 90 (km)

Phần đường còn lại người đi xe đạp phải đi là: 300 – 90 = 210 (km)
Đáp số: 210km



Dạng 3: Tìm một số khi biết phần trăm của số đó

Ví dụ: Một trường tiểu học có số học sinh khá là 120 em, chiếm 
15% số học sinh của toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có tổng 
bao nhiêu học sinh?

Bài giải
1% học sinh của trường tiểu học đó là: 

120 : 15% = 8 (học sinh)
Vậy số học sinh toàn trường là:

8 x 100 = 800 (học sinh)
Đáp số: 800 em học sinh

Muốn tìm một số khi biết phần trăm của số đó ta lấy giá trị
đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm hoặc lấy giá trị đó 
chia cho số phần trăm rồi nhân với 100. 



III.    Bảng đơn vị đo

Lớn hơn ki-lô-gam Bé hơn ki-lô-gamKi-lô-gam

tấn tạ yến kg hg dag g

1 tấn

= 10 tạ

1 tạ

= 10 yến

= 
!
!"

tấn

1 yến

= 10kg

1kg

= 10hg

= 
!
!"

yến

1hg

= 10dag

= 
!
!"

kg

1dag

= 10g

1g

Đơn vị đo khối lượng

Đơn vị đo độ dài

Lớn hơn mét Bé hơn métmét

km hm dam m dm cm mm

1km

= 10hm

1hm

= 10dam

= 1/10km

1dam

= 10m

1m

= 10dm

= 1/10dam

1dm

= 10cm

= 1/10m

1cm

= 10mm

1mm

= 
!
!"

tạ = 
!
!"

hg = 
!
!"

dag

= 1/10hm = 1/10dm = 1/10cm

Nhận xét:

Hai đơn vị đo khối lượng (độ dài) liền nhau:

Ø Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

Ø Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn



Đơn vị đo diện tích

Lớn hơn mét vuông Bé hơn mét vuôngMét vuông

km² hm² dam² m² dm² cm² mm²

1km²

= 100hm²

1hm²

= 100dam²

= 1/100km²

1dam²

= 100m²

1m²

= 100dm²

= 1/100dam²

1dm²

= 100cm²

= 1/100m²

1cm²

= 100mm²

1mm²

= 1/100hm² = 1/100cm²

Nhận xét:

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:

Ø Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé

Ø Đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn

= 1/100dm²



IV.    Số thập phân

,

Phần nguyên 
gồm:

3 trăm,
7 chục,
5 đơn vị

Phần thập 
phân gồm:

4 phần mười
0 phần trăm
6 nghìn phần 

Đọc là: ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu

,
Đọc – Viết số thập phân

Số thập phân bằng nhau

0,9 = 0,90

Ø Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số 
thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Ø Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập 
phân thì bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

0,40 = 0,4

So sánh số thập phân

- So sánh phần nguyên của hai số

- So sánh phần phập phân, lần lượt từ: 
hàng phần mười hàng phần trăm hàng phần nghìn,....

- Hai số có phần nguyên và phần thập phân bằng nhau thì hai số 
đó bằng nhau. 

35,7 > 35,698

(phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)



Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân
có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích
ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Phép tính với số thập phân
Phép cộng

Một cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các 
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu 
phẩy của các số hạng.

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập 
phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở 
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu 
phẩy của số bị trừ và số trừ.

Phép trừ

Phép nhân
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.. 
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang 
bên phải một, hai, ba, … chữ số.



Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên cúa số bị chia cho số chia.
- Viết dau phẩy vào bên phải thương đã tìm được
trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của
số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân
của số bị chia.

Muốn nhân một số thập phân với một số thập
phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa
số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở
tích ra bấy nhiều chữ số kể từ phải sang trái.

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … 

Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01;
0,001;...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần
lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số.

Phép chia
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, 
… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên trái một, hai, ba, … chữ số. 



Muốn chia một số thập phân cho một số thập
phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân
của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang
bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia
như chia cho số tự nhiên.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà 
thương tìm được là một số thập phân.

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi
chia tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số
dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ
làm như thế mãi.

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số 
khác 0 thì thương không thay đổi.  

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập
phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân
của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia
bấy nhiêu chứ số 0.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia
như chia các số tự nhiên.

http://tieuhoc.daytot.vn/


Viết các đơn vị đo lường dưới dạng số thập phân

Cách làm

6m 4dm = 4
10

m6 m6,4=

Vậy 6m 4dm = 6,4m

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Cách làm

5 tấn 132kg = 132
1000

tấn5 tấn5,132=

Vậy 5 tấn 132kg = 5,132 tấn

Cách làm

3m2 5dm2 = 5
100

m23 m23,05=

Vậy 3m2 5dm2 = 3,05m2



V.      Hình tam giác

Giới thiệu

• AH là đường cao ứng với đáy BC. 
Độ dài AH là chiều cao.

• BC là đáy. 

Các dạng hình tam giác



Các dạng đáy và đường cao

Công thức tính diện tích

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân
với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Trong đó: 
S là diện tích
a là độ dài đáy
h là chiều cao



Câu 1: Số thập phân 35,08 đọc là:

A. Ba năm phẩy tám
B. Ba mươi lăm phẩy không tám
C. Ba năm phẩy không tám
D. Ba mươi năm phẩy không tám

Câu 2: Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%                 B. 78%                C. 780%          D. 0,78%

Câu 3: Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 270 000 đồng và
bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:

A. 2 700 000 đồng                                        C. 2 520 000 đồng

B. 3 000 000 đồng                                        D. 3 240 000 đồng

Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm:
7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79 B. 790                 C. 709 D. 7 900

Câu 5: Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được
viết là:

A. 20,18 B. 2010,800       C. 20,108 D. 30,800

Câu 6: Số thập phân của là:

A. 45,003 B. 45,03 C. 45,3 D. 453

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 5

----------------------
ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

45
!

"###



Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 16,52 – 5,214       b) 23,05 x 3,5        c) 27% + 38% d) 14,2% × 4 

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

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

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

..................................................................................................................
Câu 2: (1 điểm) Tìm x 

a) x + 1,25 = 13,5 : 4,5                             b) x x 4,25 = 1,7 x 34

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

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

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

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

Câu 3: (3 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 
60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao 
nhiêu tạ gạo?
..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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



Câu 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

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

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

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

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



ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a) 16,52 – 5,214 = 11,306

b) 23,05 x 3,5 = 80,675

c) 27% + 38% = 65%

d) 14,2% × 4 = 56,8%
Câu 2: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a) x + 1,25 = 13,5 : 4,5 b) x x 4,25 = 1,7 x 34

x + 1,25 = 3                                          x x 4,25 = 57,8

x = 3 – 1,25                                        x = 57,8 : 4,25

x = 1,75                                              x = 13,6

Câu 3:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B B C C A A

Bài giải
Số gạo cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg)
Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) 
200kg = 2 tạ 

Đáp số: 2 tạ



Câu 4: 

467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

= 467,8 x (123,5 – 22,5 – 1)

= 467,8 x 100

= 46780



Câu 1: 37,46 < x < 38,08. Số tự nhiên x đó là:

A. 38                     B.  39                    C. 40                      D. 41

Câu 2: Chữ số 7 trong số thập phân 99,6754 có giá trị là:

A. 
$
"# B. 

$
"## C. 

$
"### D. 

$
"####

Câu 3: Không phẩy một trăm hai mươi sáu viết là: 

A. 0,126                 B. 1,026               C. 12,6                   D. 0,162

Câu 4: Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 42,538; 41,835; 42,358
B. 42,538; 42,358; 41,835
C. 41,835; 42,538; 42,358
D. 41,835; 42,358; 42,538

Câu 5: Tìm giá trị của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 3,24 B. 1,52 C. 3,15 D. 4,27

Câu 6: Nhà An nuôi 50 con vịt , số vịt nhà An bằng 25% số vịt nhà
Bình . Hỏi nhà Bình nuôi bao nhiêu con vịt ?

A. 200 B. 100 C. 150 D. 25

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 5

----------------------

ĐỀ SỐ 2
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 24,8 + 18,24 b) 93 – 12,6        c) 42,83 x 24          d) 45,95 : 2,5

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

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

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

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

Câu 2: (2 điểm) Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo, đã bán được
𝟑
𝟓 số gạo

đó. Hỏi:

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa bán ?
b. Số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước 
khi bán ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Câu 3: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

Câu 4: (2 điểm) Tìm x
a) x x 3 = 8,4                                            b) 266,22 : x = 7,83

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

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

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

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

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

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

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

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



ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Học sinh tự đặt tính

a) 24,8 + 18,24 = 43,04      

b) 93 – 12,6 = 80,4

c) 42,83 x 24 = 1027,92 

d) 45,95 : 2,5 = 18,38

Câu 2: (2 điểm) 

Bài giải

a) Số gạo cửa hàng đã bán là:

3,5 x 
!
'

= 2,1 (tấn) (0,5 điểm)

Cửa hàng còn lại số tấn gạo chưa bán là :
3,5 – 2,1 =1,4 ( tấn) ( 0,5 điểm)

b) Tỉ số phần trăm của số gạo đã bán và số gạo trước khi bán là:
2,1 : 3,5 = 0,6 ( 0,5 điểm)

Ta có: 0,6 = 60% ( 0,25 điểm)
Đáp số : a. 1,4 tấn ; b. 60% ( 0,25 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

A B A D D A



Câu 3: (1 điểm)

Câu 4: (2 điểm)  

234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6
= 234,56 x (55,4 + 44,6)
= 23456 x 100
= 2345600

a) x x 3 = 8,4                                            b) 266,22 : x = 7,83
x = 8,4 : 3                                                          x = 266,22 : 7,83
x = 2,8                                                               x = 34                   



Câu 1: Chữ số 6 trong số thập phân 355,464 có giá trị là:

A. 
(
"# B. 

(
"## C. 

(
"### D. 6

Câu 2: Phép tính 35,545 + 65,354 có kết quả là:

A. 100,899 B. 10,0899 C. 1,00899 D. 1008,99

Câu 3: Phép tính 78,542 – 42,632 có kết quả là:

A. 35,92 B. 35,91 C. 3,591 D. 359,1

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 8 và 25 là:

A. 0,32% B. 32% C. 320% D. 0,032%

Câu 5: 15% của 320kg là:

A. 140kg B. 401kg C. 480kg D. 48kg

Câu 6: Hình tam giác có độ dài đáy là 10m và chiều cao là 7m. Vậy

diện tích của hình tam giác là:

A. 375m² B. 387m² C. 378m² D. 35m²

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 5

----------------------

ĐỀ SỐ 3
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 56,389 – 32,546   b) 76,438 + 53,134    c) 10,3 x 2,5     d) 45,25 : 0,5

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

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

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

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

Câu 2: (2 điểm) Một người gửi tiết kiệm 14 000 000 đồng với lãi suất
0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền? (kể cả 
tiền gốc). 
..................................................................................................................

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

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

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

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

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

Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết: 

a) x - b) x : 

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

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

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

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

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

2
!
#

= 3!
$

+ $
%

1
$
%

= 2$
&

+ 1!
#



Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh

"
)

+ "
*

+ "
+

+ "
"(

+ "
!)

+ "
(*

+ "
")+

+ "
)'(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B A B B D D

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Học sinh tự đặt tính

a) 56,389 – 32,546 = 23,843 b) 76,438 + 53,134 = 129,572

c) 9,42 x 38 = 357,96 d) 45,25 : 0,5 = 90,5

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải

Số tiền lãi của người đó khi rút ra sau một tháng là:

14 000 000 x 0,8% = 112 000 (đồng)

Sau một tháng người đó rút ra được số tiền là:

14 000 000 + 112 000 = 14 112 000 (đồng)

Đáp số: 14 112 000 đồng

Câu 3: (2 điểm)

a) x - b) x :2
!
#

= 3!
$

+ $
%

1
$
%

= 2$
&

+ 1!
#

x -
%
#

= 2

x = '
#

x -
(
%

= !)
&

x = $&
%



Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh

"
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Câu 1: Số thập phân “Chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân
có:

A. 3 chữ số B. 2 chữ số C. 4 chữ số D. 1 chữ số

Câu 2: Hỗn số 30
)
!""

được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 30,7 B. 30,07 C. 30,007 D. 300,7

Câu 3: Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 401,35 > 40 ,35

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 67,3 tấn = … kg

A. 67,3kg B. 6730kg C. 67300kg D. 6,73kg

Câu 5: Phép tính 5 :
#
%

có kết quả là:

A. 2 B.
)'
) C.

"#
' D. )''

Câu 6: Trong các số 512,37; 439,25; 735,49; 627,54 có chữ số 5 ở
hàng phần trăm là:

A. 512,37 B. 439,25 C. 735,49 D. 627,54

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 5

----------------------

ĐỀ SỐ 4
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 73,5 + 12,6       b) 79,6 – 5,73       c) 21,45 x 24,21      d) 352,53 : 4,5

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

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

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

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

Câu 2: (2 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6

b) 5,8 x 87,3 – 5,8 x 27,3

Câu 3: (2 điểm) Một cửa hàng lượng thực có 50 tạ gạo gồm gạo nếp
và gạo tẻ, trong đó 35% số gạo đó là gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao 

nhiêu ki – lô – gam gạo tẻ?
..................................................................................................................

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

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

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

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

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

Câu 4: ( 1 điểm) Không tính tổng, hãy so sánh giá trị hai biểu thức 
A và B:

A = 11,3 + 4,7 + 78,06 + 25,9

B = 25,06 + 11,7 + 4,3 + 78,9



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ĐÁP ÁN ĐỀ 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Học sinh tự đặt tính

a) 73,5 + 12,6 = 86,1 b) 79,6 – 5,73 = 73,87

c) 21,45 x 24,21 = 519,3045 d) 352,53 : 4,5 = 78,34

Câu 2: (2 điểm)

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6 b) 5,8 x 87,3 – 5,8 x 27,3

= 43,8 x (2,4 + 7,6) = 5,8 x (87,3 – 27,3)

= 43,8 x 10 = 5,8 x 60

= 438 = 348

Câu 3: (2 điểm)

Bài giải

Số gạo nếp của cửa hàng là:

50 : 100 x 35 = 17,5 (tạ)

Số gạo tẻ của cửa hàng là:

50 – 17,5 = 32,5 (tạ)

Đổi: 32,5 tạ = 3250kg

Đáp số: 3250kg

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B B A C B B



Câu 4: (1 điểm)

Tổng A bằng tổng B vì: Hai tổng A và B đều có tổng các chữ số ở
phần nguyên giống nhau và tổng các chữ số ở phần thập phân giống
nhau. Nghĩa là: Tổng A và tổng B đều có:

- Phần nguyên: 11 + 4 + 78 + 25

- Phần thập phân: 0,3 + 0,7 + 0,06 + 0,9



Câu 1: Chữ số 8 trong số 30,584 có giá trị là:

A. 80 B.
(
!"

C.
(
!""

D. (
!"""

Câu 2: Số thập phân 2,35 viết dưới djang hỗn số là:

A.
#$%
!""

B. 2
$%
!""

C. 23
%
!"

D. 25
$
!""

Câu 3: Số 0,08 đọc là:

A. Không phẩy tám B. Không, không tám

C. Không phẩy không tám D. Không phẩy không không tám

Câu 4: Điền số vào ô trống sau: 12, 4 < 12,14

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

16m 75mm = …………m

A. 16,075 B. 16,0075 C. 160,75 D. 1607,5

Câu 6: Tỉ số phần trăm của 54 và 300 là:

A. 0,18% B. 18% C. 1,8% D. 180%

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 5

----------------------

ĐỀ SỐ 5
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

a) 13,346 + 321,19   b) 6232 – 46,9    c) 987,03 x 1,9    d) 39,858 : 18,2

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

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

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

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

Câu 2: (2 điểm) Tính

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 10                 b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 3,99

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

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

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

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

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

Câu 3: (2 điểm) Một thửa đất hình tam giác có trung bình cộng của 
cạnh đáy và chiều cao là 53,1m, chiều cao kém cạnh đáy 14m. Trên 
thửa đất người ta trồng lúa, có 1m² thu hoạch được 0,5kg thóc. Tính số 
thóc thu hoạch được trên thửa đất bằng bao nhiêu kg?

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

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

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

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

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

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



Câu 4: (1 điểm) Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn
gấp 3 lần số bé.  
..................................................................................................................

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

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

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

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

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



ĐÁP ÁN ĐỀ 5

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a) 13,346 + 321,19 = 334,536 b) 6232 – 46,9 = 6185,1

c) 987,03 x 1,9 = 1875,357 c) 39,858 : 18,2 = 2,19

Câu 2: (2 điểm)

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 10 = 0,16

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 3,99 = 0,01

Câu 3: (2 điểm)

Bài giải

Chiều cao của hình tam giác là: 46,1m

Đáy của hình tam giác là 60,1m

Diện tích hình tam giác là: 

(#," - *(,"
)

= 1385,305 (m²)

Số thóc thu hoạch được là: 

0,5 x 1385,305 = 692,6525 (tạ)

Đáp số: 6,926525 tạ

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C B D A A B



Câu 4: (1 điểm)
Bài giải

Ta có sơ đồ:

Số lớn

Số bé

Số lớn là:

201,8 : (3 + 1) x 3 = 151,35

Số bé là:

201,8 : (3 + 1) x 1 = 50,45

Đáp số: Số lớn: 151,35

Số bé: 50,45

201,8

?

?



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 5

----------------------------

I.    VĂN BẢN

Chủ điểm: Giữ lấy màu xanh

Các em đọc to rõ, chú ý cách ngắt nhịp, 
biết phân biệt các giọng đọc nếu bài có nhiều
nhân vật. 

- Chuyện một khu vườn nhỏ
- Tiếng vọng
- Mùa thảo quả
- Hành trình của bầy ong
- Người gác rừng tí hon
- Trồng rừng ngập mặn



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 5

----------------------------

I.    VĂN BẢN

Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người

Các em đọc to rõ, chú ý cách ngắt nhịp, 
biết phân biệt các giọng đọc nếu bài có nhiều
nhân vật. 

- Chuỗi ngọc lam
- Hạt gạo làng ta
- Buôn Chư Lênh đón cô giáo
- Về ngôi nhà đang xây
- Thầy thuốc như mẹ hiền
- Thầy cúng đi bệnh viện
- Ngu Công xã Trịnh Tường
- Ca dao về lao động sản xuất



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 5

----------------------------

II.   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

QUAN HỆ TỪ

1. Khái niệm:
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu,
nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ
hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay,
hoặc, nhưng, mà, thì, ở, của, tại,…

2. Các cặp quan hệ từ thường gặp:
- Vì …. nên ….; do … nên ... ; nhờ … mà …

(biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả)
- Nếu … thì …; hễ … thì … (biểu thị quan

hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả)
- Tuy … nhưng …; mặc dù … nhưng ….

(biểu thị quan hệ tương phản)
- Không những … mà … ; không chỉ … mà

… (biểu thị quan hệ tăng tiến)



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 5

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

Bài văn tả người thường có ba phần:
1. Mở bài: 
Giới thiệu người định tả.
2.  Thân bài: 
- Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật

về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn
mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm
răng,…).

- Tả tính tình, hoạt động (lời nói, 
cử chỉ, thói quen, cách cư xử với
người khác,…).

3.  Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về người được tả.



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

ĐỀ 1
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

KÌ DIỆU RỪNG XANH
Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm

dại, một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa. Những
chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi
chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì. Tôi có cảm giác
mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương
quốc những người tí hon. Đền đài, miếu mạo, cung điện của
họ lúp xúp dưới chân.

Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm
lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Chúng tôi đi đến đâu,
rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má
ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp. Những con
chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa
mắt nhìn theo.

Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi
nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt
chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt.
Những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như
màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm
trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó.
Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn
vàng rợi.

Tôi có cảm giác mình lạc vào một thế giới thần bí.

Theo Nguyễn Phan Hách



App HOC247 Kids
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Trả lời câu hỏi

1 Tác giả đã miêu tả những sự vật nào của rừng?
A. Nấm rừng, cây rừng, nắng trong rừng, các con thú, màu sắc 
rừng, âm thanh của rừng.
B. Nấm rừng, cây rừng, đền đài, miếu mạo.
C. Cây rừng, cung điện, miếu mạo.

3
Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi như thế nào?

A. Lá úa vàng như cảnh mùa thu.
B. Có nhiều màu sắc.
C. Như một cung điện.

2 Tác giả đã miêu tả những chiếc nấm to bằng nào?

A. Cái ấm
B. Cái cốc
C. Cái ấm tích

4 Bài văn cho em cảm nhận được điều gì?

A. Vẻ đẹp kì thú của rừng.
B. Vẻ yên tĩnh của rừng.
C. Rừng có nhiều muông thú.

5 Khi loanh quanh trong rừng, tác giả đã bắt gặp điều gì?

A. Một lối đi đầy hoa và ong bướm bay lượn
B. Một ngôi nhà khang trang sạch sẽ
C. Mối lối đi đầy nấm dại
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1 Từ nào trái nghĩa với từ “khổng lồ”?

A. Tí hon
B. To
C. To kềnh

5 Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

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

II.      Luyện từ và câu

2 Từ “lúp xúp” có nghĩa là gì?

A. Ở xa nhau, thấp như nhau.
B. Ở liền nhau, cao không đều nhau.
C. Ở liền nhau, thấp và sàn sàn như nhau.

3 Từ “Chúng tôi” thuộc loại từ nào?

A. Động từ.
B. Đại từ.
C. Danh từ.

4 Trong câu: “Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp 
xúp dưới chân”. Có mấy quan hệ từ?

A. Một quan hệ từ
B. Hai quan hệ từ
C. Ba quan hệ từ
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ ...) của 
em hoặc người bạn mà em yêu mến.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

A. Mở bài: Giới thiệu chung về người được miêu tả.
B. Thân bài:
- Tả hình dáng: tả vóc dáng, nước da, mắt, mũi, tóc, miệng,....
những chi tiết nổi bật về người được tả.
- Tả tính cách hoặc những hoạt động thường ngày của người được
tả.
C. Kết bài: Tình cảm với người được tả.
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Tác giả đã miêu tả những sự vật nào của rừng?
A. Nấm rừng, cây rừng, nắng trong rừng, các con thú, màu sắc 
rừng, âm thanh của rừng.
B. Nấm rừng, cây rừng, đền đài, miếu mạo.
C. Cây rừng, cung điện, miếu mạo.

3
Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi như thế nào?

A. Lá úa vàng như cảnh mùa thu.
B. Có nhiều màu sắc.
C. Như một cung điện.

2 Tác giả đã miêu tả những chiếc nấm to bằng nào?

A. Cái ấm
B. Cái cốc
C. Cái ấm tích

4 Bài văn cho em cảm nhận được điều gì?

A. Vẻ đẹp kì thú của rừng.
B. Vẻ yên tĩnh của rừng.
C. Rừng có nhiều muông thú.

5 Khi loanh quanh trong rừng, tác giả đã bắt gặp điều gì?

A. Một lối đi đầy hoa và ong bướm bay lượn
B. Một ngôi nhà khang trang sạch sẽ
C. Mối lối đi đầy nấm dại
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1 Từ nào trái nghĩa với từ “khổng lồ”?

A. Tí hon
B. To
C. To kềnh

5 Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Nếu trời mưa thì chúng em sẽ nghỉ lao động.

II.      Luyện từ và câu

2 Từ “lúp xúp” có nghĩa là gì?

A. Ở xa nhau, thấp như nhau.
B. Ở liền nhau, cao không đều nhau.
C. Ở liền nhau, thấp và sàn sàn như nhau.

3 Từ “Chúng tôi” thuộc loại từ nào?

A. Động từ.
B. Đại từ.
C. Danh từ.

4 Trong câu: “Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp 
xúp dưới chân”. Có mấy quan hệ từ?

A. Một quan hệ từ
B. Hai quan hệ từ
C. Ba quan hệ từ
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ ...) của 
em hoặc người bạn mà em yêu mến.

Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và
chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.

Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy,
nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ
đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần
tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải
trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra
sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn
rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng
ông đã rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn
tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông
đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế
nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi
chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là
một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa
nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà
không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc
nhở từng li, từng tí, ông dạy chúng em biết yêu thương và quan
tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người
trong xóm nên ai cũng quý ông.

Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như
bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu
vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

ĐỀ 2
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

TRÒ CHƠI ĐOM ĐÓM
Thuở bé, chúng tôi thú nhất là trò bắt đom đóm! Lũ trẻ 

chúng tôi cứ chờ trời sẫm tối là dùng vợt làm bằng vải màn, ra 
bờ ao, bụi hóp đón đường bay của lũ đom đóm vợt lấy vợt để; 
“chiến tích” sau mỗi lần vợt là hàng chục con đom đóm lớn 
nhỏ, mỗi buổi tối như thế có thể bắt hàng trăm con. Việc bắt 
đom đóm hoàn tất, trò chơi mới bắt đầu; bọn trẻ nít nhà quê 
đâu có trò gì khác hơn là thú chơi giản dị như thế!

Đầu tiên, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng 
lẳng vào cửa lớp khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn 
thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục 
mạng. Làm đèn chơi chán chê, chúng tôi lại bỏ đom đóm vào 
vỏ trứng gà. Nhưng trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên 
trong quả trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, 
nhúng trứng thật nhanh vào nước sôi, sau đó tách lớp vỏ bên 
ngoài, rồi khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra. Thế 
là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng 
túi lại đem “ thả” vào vườn nhãn của các cụ phụ lão, cái túi 
bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng 
khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhát gan chạy thục mạng.

Tuổi thơ qua đi, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng 
qua đi. Tôi vào bộ đội, ra canh giữ Trường Sa thân yêu, một 
lần nghe bài hát “ Đom đóm”, lòng trào lên nỗi nhớ nhà da 
diết, cứ ao ước trở lại tuổi ấu thơ…
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Trả lời câu hỏi

1 Bài văn trên kể về chuyện gì?
A. Dùng đom đóm làm đèn
B. Giúp các cụ phụ lão canh vườn nhãn
C. Trò chơi đom đóm của tuổi nhỏ ở miền quê

3
Câu: "Chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng 
lẳng vào cửa lớp khi học tố" thuộc kiểu câu nào đã học?

A. Ai thế nào?
B. Ai là gì?
C. Ai làm gì?

2 Điều gì khiến anh bộ đội Trường Sa nhớ nhà, nhớ tuổi 
thơ da diết ?

A. Anh nghe đài hát bài “ Đom đóm” rất hay.
B. Anh đang canh giữ Trường Sa và anh được nghe bài “ Đom 
đóm”.
C. Anh cùng đồng đội ở Trường Sa tập hát bài “Đom đóm”.

4 Chủ ngữ trong câu “Tuổi thơ đi qua, những trò nghịch 
ngợm hồn nhiên cũng qua đi.” là:

A. Những trò nghịch ngợm hồn nhiên
B. Những trò nghịch ngợm
C. Tuổi thơ qua đi

5 Tác giả có tình cảm như thế nào với trò chơi đom đóm?

A. Rất nhớ
B. Rất yêu thích
C. Cả a và b đều đúng
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1 Từ “ nghịch ngợm” thuộc từ loại:

A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ

5 Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

… trời mưa … chúng em vẫn đến trường.

II.      Luyện từ và câu

2 “Lấy trứng khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy 
ra”. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ khoét”.

- Ví dụ: đục, đâm, thọc

3 Mỗi buổi tối, hàng chục con đom đóm lớn nhỏ đều phát 
sáng. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong câu trên.

…………………………………………………………………

4 Tìm 1 từ đồng nghĩa với hạnh phúc. Đặt câu với từ tìm 
được

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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III.      Tập làm văn

Em hãy tả một người bạn học của em.
Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

A. Mở bài: Giới thiệu về người bạn học của em.
B. Thân bài:
- Tả hình dáng
+ Tả bao quát: vóc dáng, nước da, tuổi tác của bạn
+ Tả chi tiết: khuôn mặt, mắt, miệng, tóc,...
- Tả tính tình, hoạt động
+ Tính cách của người bạn đó như thế nào?
+ Một vài hoạt động quen thuộc, sở thích cá nhân của bạn ấy.
C. Kết bài: Cảm nghĩ về người bạn đó.
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Bài văn trên kể về chuyện gì?
A. Dùng đom đóm làm đèn
B. Giúp các cụ phụ lão canh vườn nhãn
C. Trò chơi đom đóm của tuổi nhỏ ở miền quê

3
Câu: "Chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng 
lẳng vào cửa lớp khi học tố" thuộc kiểu câu nào đã học?

A. Ai thế nào?
B. Ai là gì?
C. Ai làm gì?

2 Điều gì khiến anh bộ đội Trường Sa nhớ nhà, nhớ tuổi 
thơ da diết ?

A. Anh nghe đài hát bài “ Đom đóm” rất hay.
B. Anh đang canh giữ Trường Sa và anh được nghe bài “ Đom 
đóm”.
C. Anh cùng đồng đội ở Trường Sa tập hát bài “Đom đóm”.

4 Chủ ngữ trong câu “Tuổi thơ đi qua, những trò nghịch 
ngợm hồn nhiên cũng qua đi.” là:

A. Những trò nghịch ngợm hồn nhiên
B. Những trò nghịch ngợm
C. Tuổi thơ qua đi

5 Tác giả có tình cảm như thế nào với trò chơi đom đóm?

A. Rất nhớ
B. Rất yêu thích
C. Cả a và b đều đúng
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1 Từ “ nghịch ngợm” thuộc từ loại:

A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ

5 Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Tuy trời mưa nhưng chúng em vẫn đến trường.

II.      Luyện từ và câu

2 “Lấy trứng khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy 
ra”. Tìm từ đồng nghĩa với từ “ khoét”.

- Ví dụ: đục, đâm, thọc

3 Mỗi buổi tối, hàng chục con đom đóm lớn nhỏ đều phát 
sáng. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong câu trên.

- Cặp từ trái nghĩa trong câu trên là: lớn – nhỏ

4 Tìm 1 từ đồng nghĩa với hạnh phúc. Đặt câu với từ tìm 
được

- Ví dụ: sung sướng (may mắn, toại nguyện, giàu có...)
- Đặt câu với từ tìm được: 
Em rất sung sướng khi mình đạt điểm cao trong kì thi vừa 
qua.
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III.      Tập làm văn

Em hãy tả một người bạn học của em.

Những năm tháng tuổi thơ được học dưới mái trường Tiểu học, 
em có rất nhiều bạn tốt. Bạn nào cùng dễ thương và đáng mến 
nhưng em thích rất là bạn Thuỳ Dung.

Thuỳ Dung năm nay tròn mười tuổi, bằng tuổi em. Dáng người 
bạn nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn. Bạn có khuôn mặt tròn trĩnh 
trông rất dễ thương. Đôi mắt bồ câu đen láy sáng long lanh. Đôi 
mắt ấy biết vui, biết buồn, biết thông cảm với bạn bè xung quanh. 
Đôi môi đỏ như son luôn nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc của 
Thuỳ Dung đen nhánh và dài như suối xõa xuống bờ vai tròn trịa 
trông thật đáng yêu.

Hằng ngày, Thuỳ Dung đến trường với bộ đồng phục quen thuộc 
váy xanh, áo trắng. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai như cánh bướm. 
Thuỳ Dung nói năng rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, chan hoà với 
mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu. Có điều gì bạn bè 
không hiểu, Dung đều tận tình giúp đỡ. Trong giờ học Dung 
thường phát biểu ý kiến xây dựng bài. Bài làm của Dung luôn đạt 
điểm cao.

Ở trường, Dung là một học sinh giỏi, về nhà, Dung là một người 
con ngoan. Dung giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn 
cho em học. Có lần Dung tâm sự: “Cha mẹ phải làm việc vất vả để 
cho mình ăn học, mình phải học giỏi và ngoan ngoãn để cha mẹ 
vui lòng”.

Thuỳ Dung đã để lại trong lòng bạn bè nhiều ấn tượng tốt đẹp. 
Bạn là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Tôi sẽ cố gắng học tập 
tốt để xứng đáng là bạn thân của Thuỳ Dung.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

ĐỀ 3
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-
kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của 
anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy 
vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn 
vé”.
Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và 
trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được 
vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. Bạn tôi trả lời. 
Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra 
ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói 
rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được 
sự khác biệt đó chứ!”
Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy 
và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì 
biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của 
mình chỉ với 3 đô la”.

Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp
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Trả lời câu hỏi

1 Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
A. Bảy tuổi trở xuống.
B. Sáu tuổi trở xuống.
C. Bốn tuổi trở xuống.

3
Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng 
cách nào?

A. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.
B. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.
C. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có năm tuổi.

2 Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?

A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.
B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.
C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.

4 Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô 
la” theo cách đó?

A. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói 
dối.
B. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
C. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính 
trọng của con mình.

5 Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

A. Cần phải sống trung thực, ngay từ những điều nhỏ nhất.
B. Cần phải sống sao cho con mình kính trọng.
C. Không nên bán đi sự kính trọng.
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1 Từ trái nghĩa với “trung thực” là:

A. Thẳng thắn
B. Gian dối
C. Trung hiếu

5 Trong câu “Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của 
mình chỉ với 3 đô la” có mấy quan hệ từ ?

A. Có một quan hệ từ (Đó là từ: …………...………………)
B. Có hai quan hệ từ ( Đó là từ: ……….. và từ : ..............)

II.      Luyện từ và câu

2 Dòng nào dưới đây toàn các từ láy?

A. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo 
lắng.
B. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau 
đớn.
C. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn.

3 Trong câu “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ 
không thể biết được.” có đại từ xưng hô là:

A. Tôi
B. Ông
C. Tôi và ông

4 Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm gồm những từ nhiều 
nghĩa là:

A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống
B. Trong veo, trong vắt, trong xanh
C. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một thầy (cô) giáo trong những năm học 
trước đã dạy em

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài:
- Giới thiệu cô giáo.
2. Thân bài: Tả ngoại hình của cô.
3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về cô.
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
A. Bảy tuổi trở xuống.
B. Sáu tuổi trở xuống.
C. Bốn tuổi trở xuống.

3
Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng 
cách nào?

A. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.
B. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.
C. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có năm tuổi.

2 Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?

A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.
B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.
C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.

4 Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô 
la” theo cách đó?

A. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói 
dối.
B. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
C. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính 
trọng của con mình.

5 Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

A. Cần phải sống trung thực, ngay thẳng từ những điều nhỏ nhất.
B. Cần phải sống sao cho con mình kính trọng.
C. Không nên bán đi sự kính trọng.
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1 Từ trái nghĩa với “trung thực” là:

A. Thẳng thắn
B. Gian dối
C. Trung hiếu

5 Trong câu “Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của 
mình chỉ với 3 đô la” có mấy quan hệ từ ?

A. Có một quan hệ từ (Đó là từ: …………...………………)
B. Có hai quan hệ từ ( Đó là từ: của và từ : với)

II.      Luyện từ và câu

2 Dòng nào dưới đây toàn các từ láy?

A. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo 
lắng.
B. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau 
đớn.
C. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn.

3 Trong câu “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ 
không thể biết được.” có đại từ xưng hô là:

A. Tôi
B. Ông
C. Tôi và ông

4 Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm gồm những từ nhiều 
nghĩa là:

A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống
B. Trong veo, trong vắt, trong xanh
C. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một thầy (cô) giáo trong những năm học 
trước đã dạy em

Em yêu quý cô giáo Hồng, người đã dậy dỗ em năm lớp 3 nhất 
trong các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em.

Năm nay cô Hồng đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng cô 
thon thả, bước đi nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc cô đen nháy thẳng 
xõa ngang vai nhìn cô rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô có khuôn mặt trái 
xoan trắng hồng, đôi mắt to, đen láy như luôn cười với chúng em. 
Ánh mắt của cô luôn tràn đầy sự ấm áp yêu thương và sự tin cậy 
dành cho chúng em. Những lúc cô cười để lộ ra hàm răng trắng 
bóng, đều đặn cùng nụ cười hiền hậu, bao dung.
Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, 

khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai. Với em cô 
Hồng như một người mẹ, người cha luôn theo sát em rèn luyện em 
trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ 
nhành, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn chúng em vào những 
bài giảng. Cô đưa chúng em biết đi đến từ kiến thức xung quanh 
đến những kiến thức của xã hội. Từ đó, cô giống như cơn gió đưa 
chúng em đi đến khám phá những kiến thức mới mẻ đầy bí ẩn để 
chúng em cùng suy ngẫm, cô trò cùng tìm lời giải cho những bí ẩn 
đó.

Cô Hồng sống rất giản dị, cô luôn quan tâm đến từng học sinh 
trong lớp. Sự quan tâm tỉ mỉ của cô đã dìu dắt chúng em trong 
vượt qua những khó khăn trong học tập.

Em luôn nhớ đến cô bằng tình cảm yêu quý, kính phục. Em tự 
hứa với bản thân lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để 
xứng đáng là học sinh của cô.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

ĐỀ 4
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

CHÚ LỪA THÔNG MINH

Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa 
xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, 
nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta 
vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.

Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới 
giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn 
công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng 
này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, 
chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục 
của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút 
sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò 
mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng 
trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì 
tránh ở một bên.

Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên 
gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và 
chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)
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1
Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân 
đã làm gì?

A. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.
B. Bác đến bên giếng nhìn nó.
C. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.

3 Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?

A. Lừa đứng yên và chờ chết.
B. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.
C. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì đứng sang một bên.

2 Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm 
đến để làm gì?

A. Nhờ hàng xóm cùng cứu giúp chú lừa.
B. Nhờ hàng xóm cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống chú lừa.
C. Cùng với hàng xóm đứng nhìn chú lừa sắp chết.

4 Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa ?

A. Nhút nhát, sợ chết.
B. Bình tĩnh, thông minh.
C. Nóng vội, dũng cảm.

5
Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một 
câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết:

……………………………………………………………………

Trả lời câu hỏi



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

1 Gạch chân các quan hệ từ có trong câu:

- Bác ta thấy lừa dồn đất hất sang một bên còn mình thì tránh 
ở một bên.

II.      Luyện từ và câu

2 Tìm 1 từ đồng nghĩa có thể thay thế từ “sa” trong câu: 
“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa 
xuống một chiếc giếng cạn.”

Đó là từ: ...................................................................

3 Tiếng “lừa” trong các từ “con lừa” và “lừa gạt” có quan 
hệ:

A. Đồng âm
B. Đồng nghĩa
C. Nhiều nghĩa

4 Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:
-Bác ta quyết định lấp giếng chôn sống lừa để tránh cho nó
khỏi bị đau khổ dai dẳng.

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

5 Bộ phận chủ ngữ trong câu:“Một hôm, con lừa của bác 
nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” 
là:

A. Một hôm
B. Con lừa
C. Con lừa của bác nông dân nọ
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III.      Tập làm văn

Tả một người thân trong gia đình (hoặc một 
người bạn) mà em quý mến nhất.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

I. Mở bài: Giới thiệu bố của em
II. Thân bài:
1. Tả ngoại hình ba của em
2. Tả tính tình của ba
3. Tả hoạt động của ba
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về ba
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III.      Tập làm văn
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……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1
Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân 
đã làm gì?

A. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.
B. Bác đến bên giếng nhìn nó.
C. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.

3 Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?

A. Lừa đứng yên và chờ chết.
B. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.
C. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì đứng sang một bên.

2 Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm 
đến để làm gì?

A. Nhờ hàng xóm cùng cứu giúp chú lừa.
B. Nhờ hàng xóm cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống chú lừa.
C. Cùng với hàng xóm đứng nhìn chú lừa sắp chết.

4 Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa ?

A. Nhút nhát, sợ chết.
B. Bình tĩnh, thông minh.
C. Nóng vội, dũng cảm.

5
Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một 
câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết:

- Ví dụ: Mọi việc đều có cách giải quyết, tôi khuyên các bạn 
nên bình tĩnh.
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1 Gạch chân các quan hệ từ có trong câu:

- Bác ta thấy lừa dồn đất hất sang một bên còn mình thì tránh 
ở một bên.

II.      Luyện từ và câu

2 Tìm 1 từ đồng nghĩa có thể thay thế từ “sa” trong câu: 
“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa 
xuống một chiếc giếng cạn.”

- Có thể điền một trong các từ sau: rơi, sảy, ngã, ...

3 Tiếng “lừa” trong các từ “con lừa” và “lừa gạt” có quan 
hệ:

A. Đồng âm
B. Đồng nghĩa
C. Nhiều nghĩa

4 Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:
-Bác ta quyết định lấp giếng chôn sống lừa để tránh cho nó
khỏi bị đau khổ dai dẳng.

- Danh từ: bác ta, lừa
- Động từ: lấp
- Tính từ: dai dẳng

5 Bộ phận chủ ngữ trong câu:“Một hôm, con lừa của bác 
nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” 
là:

A. Một hôm
B. Con lừa
C. Con lừa của bác nông dân nọ
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III.      Tập làm văn

Tả một người thân trong gia đình (hoặc một 
người bạn) mà em quý mến nhất.

Trong gia đình của mình, người mà em yêu thương và kính trọng 
nhất chính là bố của em.

Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng 
hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của 
bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi 
bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi 
mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt 
ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng 
em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. 
Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em 
đến trường trong ngày đầu đi học. Bố đang là bác sĩ của một bệnh 
viện trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. 
Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai 
đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc 
trong nhà. Bố em còn biết nấu ăn nữa, em thích nhất là món sườn 
xào chua ngọt do bố nấu. Tuy bố rất yêu thương chúng em, nhưng 
nếu như em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nghiêm khắc phê bình. 
Nhưng đó đều là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ 
đó, chúng em đều tự nhận ra sai lầm để sửa chữa.

Đối với em, bố vô cùng tuyệt vời. Em rất yêu thương và hy vọng 
sẽ luôn khỏe mạnh để luôn bên cạnh mẹ và chúng em.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 5

ĐỀ 5
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN

Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc 
sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho 
người lớn như: “Tứ thư”, “Ngũ kinh”. Những trang 
sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh 
Cung hiểu được nhiều điều.

Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh 
thư, có lẽ còn có những trang sách từ cuộc đời hiện tại 
đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh Cung 
biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà 
Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy để tự răn mình là: 
Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông 
xiềng nô lệ, thì một đấng nam nhi không thể lấy văn 
chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo 
cuộc sống của riêng mình.

Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm 
xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó hình thành tình 
yêu Tổ quốc. 

Trần Viết Lưu
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1
Ngoài buổi lên lớp về nhà cậu bé Cung đã đọc hết sách 
dành cho người lớn như?

A. “Tứ thư”, “Ngũ kinh”.
B. Truyện Kiều
C. Tam quốc diễn nghĩa

3 Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông 
xiềng nô lệ, Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình điều gì ?

Viết câu trả lời của em: 
……………………………………………………………

2 Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh 
Cung còn học ở đâu?

A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.
B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.
C. Học từ người thân như bố, mẹ…

4 Điều gì đã xuất hiện trong tâm trí của cậu bé “Làng 
Sen” ?

Viết câu trả lời của em: 
……………………………………………………………

5 Nội dung bài văn ca ngợi điều gì ?

Viết câu trả lời của em: 
……………………………………………………………

Trả lời câu hỏi
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II.      Luyện từ và câu

2 Trong câu: “Một cụ già nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên”. 
Có mấy động từ, đó là những từ nào?

Đó là từ: ...................................................................

3 Dòng nào dưới đây viết đúng chính tả ?

A. Nương thiện, con chăn, vầng trăng
B. Xâm lược, tấc bật, say sưa
C. Lần lượt, chưng cất, chào mào

4 Tìm từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”. Đặt câu với từ vừa 
tìm được

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

5 Đặt một câu thể hiện mối quan hệ tăng tiến

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

1 Đặt câu với cặp từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết 
quả “ Vì - Nên”.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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III.      Tập làm văn

Em hãy tả một người bạn học của em.
Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

A. Mở bài: Giới thiệu về người bạn học của em.
B. Thân bài:
- Tả hình dáng
+ Tả bao quát: vóc dáng, nước da, tuổi tác của bạn
+ Tả chi tiết: khuôn mặt, mắt, miệng, tóc,...
- Tả tính tình, hoạt động
+ Tính cách của người bạn đó như thế nào?
+ Một vài hoạt động quen thuộc, sở thích cá nhân của bạn ấy.
C. Kết bài: Cảm nghĩ về người bạn đó.
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III.      Tập làm văn
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……………………………………………………………………………………………..
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1
Ngoài buổi lên lớp về nhà cậu bé Cung đã đọc hết sách 
dành cho người lớn như?

A. “Tứ thư”, “Ngũ kinh”.
B. Truyện Kiều
C. Tam quốc diễn nghĩa

3 Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông 
xiềng nô lệ, Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình điều gì ?

Viết câu trả lời của em: Trong lúc quê hương đất nước đang rên 
xiết bởi gông xiềng nô lệ Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình là 
một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến 
thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.

2 Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh 
Cung còn học ở đâu?

A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.
B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.
C. Học từ người thân như bố, mẹ…

4 Điều gì đã xuất hiện trong tâm trí của cậu bé “Làng 
Sen” ?

Trong tâm trí của câu bé “Làng Sen” đã xuất hiện sớm tình 
yêu quê hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc.

5 Nội dung bài văn ca ngợi điều gì ?

Bài văn ca ngợi về tấm lòng yêu quê hương, đất nước sâu 
sắc của Bác Hồ.

Trả lời câu hỏi
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II.      Luyện từ và câu

2 Trong câu: “Một cụ già nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên”. 
Có mấy động từ, đó là những từ nào?

Có 3 động từ: nghiêng, ngước, nhìn.

3 Dòng nào dưới đây viết đúng chính tả ?

A. Nương thiện, con chăn, vầng trăng
B. Xâm lược, tấc bật, say sưa
C. Lần lượt, chưng cất, chào mào

4 Tìm từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”. Đặt câu với từ vừa 
tìm được

- Từ đồng nghãi với hạnh phúc là: vui vẻ
- Đặt câu: Cả lớp em vui vẻ liên hoan ẩm thực chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam.

5 Đặt một câu thể hiện mối quan hệ tăng tiến

Ví dụ: Bạn Minh không những hiền lành mà còn học giỏi nhất 
lớp.

1 Đặt câu với cặp từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết 
quả “ Vì - Nên”.

Ví dụ: Vì bạn An chăm làm nên bạn An được bố khen.
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III.      Tập làm văn

Em hãy tả một người bạn học của em.

Em có một người bạn thân, chơi với em từ bé. Ngoài những 
bạn thân trong lớp, có lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. 
Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên.

Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân 
trường. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau 
rồi thân nhau lúc nào không biết. Năm nay, Duy tròn mười một 
tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp, chỉ 
cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. 
Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy 
đặn và hay tươi cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất 
thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong.
Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, 
bạn ấy thường rủ em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì 
đó, nó thường nhường bạn chơi trước. Dù chơi có thua hay thắng, 
nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học rất giỏi, thường 
được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng 
của trường và của lớp.

Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ 
niệm. Có lần, chúng em chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy 
hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả mặt mày. Rất may là 
không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe toét.
Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường 
mới chắc là không còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi 
nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm đẹp về nhau.

Bài viết tham khảo
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start

love have

finish

VOCABULARY: 
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want

live

use

VOCABULARY: 
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heavy light

VOCABULARY: 

soft hard



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

VOCABULARY: 
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GRAMMAR

When talking about an action which has happened in the 
past, you will need to use the past simple tense.

Regular English verbs form the simple past in –!"

Affirmative Sentence:

Example: She worked yesterday.

Negative Sentence:

Example: She didn’t work yesterday.

Question form:

Example: Did she work yesterday?

https://7esl.com/pronunciation-of-ed/
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m n

bl

t n

b t

gl

t b
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suitcase

towel soap

sunscreen

VOCABULARY: 



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

shampoo

toothpaste

toothbrush

VOCABULARY: 
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GRAMMAR: 
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b k w l

w d h d

c k
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server

menu customer

uniform

VOCABULARY: 
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bottle of water

glass of milk bowl of soup

cup of coffee

VOCABULARY: 
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concert

instruments violin

drums

VOCABULARY: 
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audience

cheer stage

recorder

VOCABULARY: 



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

dinosaur

model scary

museum

VOCABULARY: 
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scream

alive dead

roar

VOCABULARY: 
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Affirmative Sentence:

Example: She bought a doll yesterday.

Negative Sentence:

Example: She didn’t buy a doll
yesterday.

Question form:

Example: Did she buy a doll yesterday?
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team

sneakers trophy

jacket

VOCABULARY: 
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kick

backpack win

score a goal

VOCABULARY: 
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PHONICS





We use possessive pronouns to talk 
about possession or ownership.

We use possessive pronouns to talk 
about possession or ownership.

We use possessive pronouns to talk 
about possession or ownership.
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1. Circle 

waitor/customer

uniform/menu cup of coffee/ bottle of water

bowl of soup/ plate of salad waitress/customer

cup of coffee/ bottle of water
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2. Complete the sentence 

eat drink wear have read

1. She’s ... a glass of milk.

2. We always ... bread for breafast. 

3. He’s ... noodles right now. 

4. The waiter usually ... a white uniform.

5. We’re ... the menu. 
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3. Complete the words

1. to_a_ 2. ri_ht_ow 3. at the m_me_t

4. Complete the words

1. a_wa_s

2. _sua_ly

3. so_eti_es 

4. ra_el_

5. _e_er
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1. Circle 

1.stage / cheer 2. drums / concert

3. violin/recorder 4.audience/instruments
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2. Complete the word 



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

3. Circle the correct word

1. There was/had/were a concert yesterday.

2. Eva enjoy/listened/played the violin.

3. My parents was/were/had in the audience.

4. We listened/played/had to the concert.

5. The audience clapped/had/played.

6. We enjoyed/listen/were it. 
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1. Write the words

1. acjtek à 2. yphtro à

3. aesnkers à 4. niw à
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2. Complete the words

1. _i_k 2. w__

3. sc__e 4. b_ckp__k 
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3. Write the adverbs

1. She is walking s......... (slow).

2. He is talking l......... (loud).

3. Nina plays w........ (good).

4. Jake drives f......... (fast). 

5. Emma writes c......... (careful).



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

4. Circle the word that contains a different 
vowel sound.

light smile soap cry

blue flute boot sky

moon bone elbow snow

dry boat like night

1

2

3

4
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1. Circle the odd-one-out

shampoo1

2

3

4

want toothpaste

light this 
afternoon tomorrow

finish love soon

heavy suncreen toothbrush
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2. Write the correct form of the verb

I ............. (cook) lunch tomorrow.1

2

3

4

She ....... (play) volleyball last Saturday.

We .... (listen) to my new CD yesterday.

He ... (play) soccer next week.

5 They ... (watch) TV tonight.

6 I .... (cook) dinner last weekend. 
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3. Read and complete the word.

I like my new teacher at sch__l.1

2

3

4

Can you play at t_n_ on the guitar.

How many r__ms are there in your 
apartment?

My favorite color is bl__.

5 This is a c_k_ on a tray. 

6 I see some l__ves.

ue u_e oo a_e ea oo
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1. Circle the odd-one-out

team1

2

3

4

jacket mine trophy

bottle soap cup bowl

yesterday concert last week two days 
ago

drums violin gong scream
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2. Use simple past and write.

We ... (go) to the science museum together.1

2

3

4

I ... (not buy) a postcard.

My sister ... (see) her friends. 

We ... (not eat) our sandwiches inside. 
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3. Read and complete the word.

I ate ca__ots and che__ies.1

2

3

4

On the beach I can smell the ocean and find 
she__s.

Tomo__ow I will play with do__s after 
school.

My bike has a be__ and a mi__or.

ll rr
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Task 1
1. Menu 
2. Waitress
3. Bottle of water
4. Bowl of soup
5. Customer
6. Cup of coffee

Task 2
1. drinking
2. have
3. eating
4. wears
5. reading

Task 3
1. today
2. right now
3. at the moment

Task 4
1. always
2. usually
3. sometimes
4. rarely
5. never
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Task 1
1. Viet Nam
2. the U.S.A
3. Australia
4. Brazil

Task 2
1. A
2. B
3. B

Task 3
1. C
2. B
3. A
4. D

Task 4
1. sn
2. cr
3. sp
4. pl
5. dr
6. br
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