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

Họ tên: ……………………………………………Lớp : ……….. 

 

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

a/  Tỉ số phần trăm của 9 và 25  là : 

       A.   360 %                    B.    36 %                 C.   3,6 %                     D.  0,36% 

b/   25% của 50 m là : 

            A.    12,5 m                  B.   125 m                C.   1,25 m                     D.   0,125 m  

c/   Phân số 4/5 được viết dưới dạng số thập phân là : 

            A.   4,5                           B.   5,4                       C.   8,0                             D.    0,8  

 d/  Chín mươi hai đơn vị, năm phần trăm được viết dưới dạng số thập phân là: 

       A.   92,5                          B.   92,05                    C.   92,005                   D.  92  

Bài 2: ( 1 điểm  )  Điền dấu ( < , = , > ) vào ô trống : 

         a/  786,32   …… 786,23                        b/    305,483 ……… 350,843 

         c/  198, 6   ……..  198,600                     d/ 3605 ……….. 3604,7 

Bài 3.   ( 1 điểm  )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

          a/  55,3 m2     =  ….   dm2                             b/  5,8 dm3  =  …. cm3 

          c/ 7 kg 18g    =  ……..  g .                           d/ 540 phút =  …… giờ   

Bài 4 : ( 2  điểm ) Đặt tính rồi tính : 

       a/  965,48 + 453,782      b/   764,73 -  49,35        c/  9,36    9,5       d/    216,72 : 4,2 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 5 :  ( 1điểm ) Một cái bể cá hình lập phương có cạnh là 0,8 m . 

         a/   Tính thể tích của bể cá . 

         b/   Hiện lượng nước trong bể chiếm 3/4 thể tích của  bể. Tính thể tích nước trong 

bể ( độ dày của kính không đáng kể). 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. ( 2  điểm)  Lúc 6 giờ 45 phút, một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 

50  km/giờ. Cùng lúc đó,  một xe máy đi từ  tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30  km/giờ. 

Quãng đường AB dài 120 km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. ( 1điểm ) Tính nhanh :  

42 phút 24 giây x  6 -  4 x  42,4 phút -  42 phút 24 giây 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 


