
PHIẾU ÔN TẬP CUỐI KÌ II MÔN TOÁN – KHỐI 5- NĂM HỌC 2020-2021 

Họ tên: …………………………………………… 

Bài 1. (2 điểm) Chọn ý trả lời đúng nhất: 

a) Số gồm có: Bốn mươi hai đơn vị, ba mươi ba phần nghìn đơn vị,  viết là : 

A. 42, 033                   B. 42,33                      C. 42,303                   D. 42,330 

b)  Kết quả của phép tính : 4 phút 45 giây + 8 phút 38 giây =  ? 

A.  12 phút 23 giây      B. 13 phút 23 giây    C. 12 phút 13 giây        D. 13 phút 33 giây     

c) 5 % của 1000 kg là : 

A. 0,5 kg                    B.  5 kg                              C. 50 kg                            D. 500 kg 

d)   Số 4 được viết dưới dạng số thập phân là : 

A. 4,45                           B. 4,08                                    C. 4,54                               D. 4,8   

Bài 2.   ( 1 điểm)     Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

        8 km 65m = ……km                  5 dm2 15 cm2 = …..dm2         

        2,5 m3      = ….m3….dm3           1, 6 giờ         = ….giờ ….phút 

Bài 3.  ( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính: 

       a) 125,896 + 1,25      b)  54,21 – 8,456       c) 17,03 x 0,25          d)   10,6 : 4,24 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Bài 4.  ( 1 điểm)    Tìm y: 

a) 136,5 – y = 5,4 : 1,2                                            b) 78,5 – y = 22,434 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Bài 5.   ( 2 điểm )  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 36 m, đáy bé 22 m, chiều cao 

bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 6 . ( 2 điểm )    Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 18 km/ giờ. Ca nô khởi hành lúc 6 

giờ 45 phút và đến B lúc  11 giờ  15 phút. Tính độ dài quãng đường AB  

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

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

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

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

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

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

 


