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ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 5 

PHIẾU SỐ 03 
I. Look and write a word that matches the picture (Nhìn tranh và viết từ phù hợp mô tả 

tranh) 

1. Amusement park 2. Museum  3. Bookstore 

4.  Flower market  5. Camp site  6. Ice-cream shop 

II. Choose the best answer. (Chon câu trả lời phù hợp để hoàn thiện các câu sau) 

1. C   2. C   3. B   4. A 5. C 6. C 

III. Write the simple past of the verbs in brackets to complete the sentences (Viết dạng 

quá khứ của các động từ trong ngoặc vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau) 

 

1. We ate cereal and drank juice for breakfast. (eat, drink) 

2. Last weekend I wrote an e-mail to my friend. (write) 

3. My brother didn’t play any computer games last night. (not play) 

4. Yesterday I walked to school, I didn’t go by car. (walk, not go) 

5. My friend gave me a new pencil case for my birthday. (give) 

6. I didn’t watch my favourite TV programme yesterday. (not watch) 

 

IV. Read and write T for True or F for False (Đọc đoạn văn sau và điền T nếu thông tin 

đúng và F nếu thông tin sai vào các câu sau) 

1. F  2. F  3.T  4. T  5. F  6. T 

V. Reorder the words to complete the sentences. (Sắp xếp lại trật tự các từ sau đây để tạo 

thành câu hoàn chỉnh) 

1. The sea is nice for swimming. 

2. I’m having a holiday in Vung Tau.  

3. You should drink some lemon juice and honey.  

4. Did you stay at home yesterday?  

5. Are there balls under the bed?  

6. The dog and the frog are on the log.  

 


