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

Họ tên: ……………………………………………Lớp 5…. 

 

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

a). Số lớn nhất trong các số : 5,897 ;   5,879 ;   5,89 ;   5,9 là : 

               A. 5,897                       B. 5,879                            C. 5,89                             D.5,9 

b). Hỗn số  25  7/100 viết dưới dạng số thập phân là : 

A. 25,7                        B. 25,07                             C. 25,007                        D.2,507 

c). Chữ số 3 trong số 14, 2391 thuộc hàng nào ? 

A. Hàng đơn vị        B. Hàng phần mười     C. Hàng phần trăm          D. Hàng phần nghìn 

d). 22 % của 300 m2 là : 

A. 0,66 m2                  B. 6,6 m2                                C. 66 m2                     D. 660 m2 

Bài 2. (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) 2giờ 15phút = 215 phút                            c) 0,6 giờ = 36 phút 

b) 5m2 8dm2 = 5,08 m2                                        d) 5,3kg = 5003 kg 

Bài3. (2điểm) Đặt tính rồi tính  

a) 5,006 + 2,357         b) 63,21 – 14,75             c) 21,8  3,4                  d) 24,36 : 6  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

Câu 5.  ( 2 điểm )  Hai thành phố A và B cách nhau 300 km. Một xe máy đi từ thành phố 

A đến thành phố B với vận tốc 35km/giờ. Cùng lúc đó, một ô tô đi ngược chiều với xe 

máy từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 65km/giờ. Hỏi: 

a) Sau bao lâu thì ô tô và xe máy gặp nhau ? 

b) Chỗ gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu ki-lô-mét ? 
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………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 6. (2 điểm). Cho hình tròn tâm O bán kính OB = 4 cm  và hai đường tròn tâm I và 

tâm K có đường kính bằng nhau (như hình vẽ).  Tính diện tích phần không tô đậm       
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