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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 

 

Bài 5. Diện tích đa giác - Ứng dụng 

 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

1. Mục đích của hoạt động Khởi động là gì ? 

 A. Tạo tình huống để HS tiếp cận cách tính diện tích đa giác. 

 B. HS đo được diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt màu đỏ. 

 C. HS đo được diện tích của một đa giác. 

 D. HS hiểu cách tính diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt màu đỏ. 

2. Nội dung của hoạt động Khởi động là gì ? 

 A. Nêu các cách mà HS định làm để tính diện tích của vùng đất đã giới hạn bởi  
     đường nét đứt màu đỏ trên bản đồ. 

 B. Thống nhất cách mà HS định làm để tính diện tích vùng đất giới hạn bởi đường  
     nét đứt màu đỏ. 

 C. Nêu 2 cách mà HS định làm để tính diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét  
     đứt màu đỏ. 

 D. Nêu 3 cách mà HS định làm để tính diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét  
     đứt màu đỏ. 

3. Sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành sau hoạt động Khởi động là gì ? 

 A. Một số cách mà HS đưa ra để tìm diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt  
    màu đỏ. 

 B. Tính được diện tích của vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt màu đỏ. 

 C. Thống nhất được 1 cách tính diện tích của vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt  
    màu đỏ. 

 D. Đưa ra công thức tính diện tích của vùng đất giới hạn bởi đường nét đứt màu đỏ. 

4. Giáo viên giao nhiệm vụ gì cho HS trong hoạt động khởi động ? 

 A. GV giao cho HS nghiên cứu mục A. 

 B. GV yêu cầu HS dùng công cụ để đo diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét  
    màu đỏ. 

 C. GV yêu cầu HS tính được diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét màu đỏ. 

 D. GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích của các hình đã học. 



2 

 

5. HS nhận nhiệm vụ gì ? 

 A. HS nghiên cứu nội dung để thực hiện các yêu cầu trong mục A. 

 B. HS đọc mục A và trao đổi với bạn. 

 C. HS vẽ hình vào vở và trao đổi về hình vẽ. 

 D. HS chờ giáo viên đưa ra cách tính diện tích vùng đất giới hạn bởi đường nét  
     đứt màu đỏ. 

6. Tổ chức cho HS báo cáo như thế nào ? 

 A. HS hoặc đại diện nhóm trình bày phương án tính diện tích vùng đất. 

 B. HS chốt phương án đúng. 

 C. HS bổ sung kiến thức và kĩ năng mới. 

 D. HS trình bày các công thức tính diện tích các hình đã học. 

7. GV xử lí thế nào về kết quả thực hiện hoạt động của HS ? 

 A. Từ các phương án của HS, GV gợi mở để tìm hiểu cách tính diện tích của đa giác. 

 B. GV nhận xét về các phương án mà HS đưa ra. 

 C. GV đưa ra cách tính diện tích đa giác. 

 D. GV nhắc lại công thức tính diện tích các hình đã học. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Mục đích của hoạt động Hình thành kiến thức là gì ? 

 A. HS phát hiện ra cách tìm diện tích đa giác dựa vào các kiến thức đã biết. 

           B. Giáo viên đưa ra cách tìm diện tích đa giác dựa vào các kiến thức đã biết. 

 C. HS đọc cách tìm diện tích đa giác đã in sẵn trong tài liệu hướng dẫn học. 

 D. HS học cách tính diện tích đa giác. 

2. Nội dung của hoạt động Hình thành kiến thức là gì ? 

 A. GV tổ chức các hoạt động để HS phát hiện ra cách tính diện tích một đa giác. 

 B. GV yêu cầu HS học thuộc cách tính diện tích đa giác. 

 C. GV yêu cầu HS ghi vào vở cách tính diện tích đa giác. 

 D. GV yêu cầu HS đọc nội dung mục B. 

3. Sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành sau hoạt động Hình thành kiến thức là gì ? 

 A. HS trả lời được câu hỏi Để tính được diện tích của một đa giác bất kì ta thường  
    làm như thế nào và làm bài tập B1, 2. 

 B. HS trả lời được câu hỏi Để tính được diện tích của một đa giác bất kì ta thường  
    làm như thế nào? 
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 C. HS làm bài tập Bc1, 2. 

 D. HS ghi nội dung phần B trong sách HDH. 

4. Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS như thế nào ? 

 A. GV tổ chức cho HS biết được yêu cầu ở mục B (Có thể GV nói, dùng máy  

     chiếu, phiếu học tập…) : 

                     + Để tính diện tích các hình ở Hình 138 ta làm thế nào ? 

                     + Để tính diện tích đa giác bất kì ta làm thế nào ? 

                     + Áp dụng tính diện tích ở các Hình 140 ; 141. 

 B. GV yêu cầu HS tự tìm cách tính diện tích đa giác và áp dụng tính diện tích các  

     hình 138, 140, 141. 

 C. GV yêu cầu HS ghi vào vở cách tính diện tích đa giác. 

 D. GV yêu cầu các nhóm trưởng điều hành nhóm tự tìm cách tính diện tích đa giác  

     và áp dụng tính diện tích các hình 138, 140, 141. 

5. HS hoạt động như thế nào ? 

 A. HS hoạt động theo yêu cầu và hướng dẫn của GV. 

 B. HS tự đọc 2 phần đóng khung trang 186 vào vở, tự làm bài tập phần c. 

 C. HS chép 2 phần đóng khung trang 186 vào vở, tự làm bài tập phần c. 

 D. HS đọc 2 phần đóng khung trang 186 vào vở, chép lời giải bài tập phần c. 

6. Tổ chức cho HS báo cáo như thế nào ? 

 A. Ở mỗi nhiệm vụ được giao, HS hoặc nhóm HS báo cáo kết quả với giáo viên. 

 B. HS đứng tại chỗ đọc to nội dung 2 phần đóng khung trang 186. 

 C. 3 HS lên bảng trình bày lại cách tính diện tích các hình trang 187. 

 D. Ở mỗi nhiệm vụ được giao, HS (hoặc nhóm HS) báo cáo với các bạn.  

7. Tổng hợp thế nào về kết quả hoạt động ? 

 A. Thông qua báo cáo của HS, giáo viên tổ chức chốt kiến thức về cách tính diện 

tích đa giác và lời giải các hình trang 187 để HS chính thức ghi nhận và vận dụng. 

 B. GV chốt lời giải các hình trang 187. 

 C. GV chốt lại lời giải để HS chính thức ghi nhận và vận dụng. 

 D. GV nhận xét hoạt động hình thành kiến thức của HS. 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

1. Mục đích của hoạt động Luyện tập là gì ? 

 A. Giúp HS củng cố kiến thức và rèn luyện cho HS kĩ năng tính diện tích đa giác. 

 B. Giúp HS củng cố kiến thức về tính diện tích đa giác. 

 C. Giúp HS hoàn thiện kiến thức về tính diện tích đa giác. 

 D. Giúp HS giải được các bài toán về tính diện tích đa giác. 

2. Bài tập 1 nhằm luyện tập những kiến thức nào ? 

 A. Cách tính diện tích đa giác, công thức tính diện tích các hình tam giác, hình  
     chữ nhật, hình thang và bài toán tỉ lệ thuận. 

 B. Cách tính diện tích đa giác 

 C. Cách tính diện tích đa giác, công thức tính diện tích các hình tam giác, hình  
     chữ nhật, hình thang. 

 D. Ứng dụng công thức tính diện tích để giải bài toán thực tiễn. 

3. Bài tập 2 nhằm củng cố những kiến thức nào ? 

 A. Cách tính diện tích đa giác, công thức tính diện tích các hình tam giác, hình  
     chữ nhật, hình thang và hình vuông. 

 B. Cách tính diện tích đa giác. 

 C. Cách tính diện tích đa giác, công thức tính diện tích các hình tam giác, hình  
     chữ nhật, hình vuông. 

 D. Ứng dụng công thức tính diện tích để giải bài toán thực tiễn. 

4. Giáo viên giao nhiệm vụ gì cho HS ? 

 A. GV yêu cầu HS giải các bài tập 1, 2, 3 và 1 số bài khác do GV lựa chọn để bảo  
     đảm chuẩn kiến thức kĩ năng (nếu cần). 

 B. GV yêu cầu HS ghi bài tập 1, 2, 3 vào vở.  

 C. GV trình bày bài tập 1, 2, 3 và yêu cầu HS dưới lớp ghi vào vở. 

 D. GV cử 3 HS lên bảng làm 3 bài tập, HS dưới lớp làm và ghi vào vở. 

5. GV tổ chức cho HS giải bài tập 1 như thế nào ? 

 A. GV cho HS làm việc cá nhân, sau đó thảo luận (cặp đôi, nhóm,…) áp dụng  
     cách tính diện tích đa giác để tính diện tích ao thả cá từ đó tính được số cá có  
     thể thả trong ao. 

 B. GV yêu cầu HS nghe hướng dẫn cách giải bài tập 1 và yêu cầu HS trình bày lời giải. 
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 C. GV yêu cầu 1 HS lên bảng hoặc đứng tại chỗ trình bày lời giải bài tập 1 và yêu  
     cầu các bạn khác nhạn xét và chép vào vở. 

 D. GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài tập 1 và đưa ra hướng giải quyết bài tập. 

6. Sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành sau khi giải bài tập 1 là gì ? 

 A. Lời giải bài tập 1 của HS. 

 B. Lời giải bài tập 1của HS trình bày trên bảng. 

 C. Lời giải đúng của bài tập 1 do GV hoặc các bạn chữa. 

 D. Lời giải đúng bài tập 1 do cá nhân làm.  

7. GV tổ chức đánh giá thế nào về kết quả giải bài tập 1 ? 

 A. GV yêu cầu HS làm theo quy trình sau: Tự kiểm tra lại lời giải; Cặp đôi hoặc 3  
     kiểm tra lại bài của nhau; Trao đổi chung trong nhóm; GV nhận xét chung về  
     lời giải bài tập 1 của HS trong lớp, hướng dẫn HS sửa chữa sai xót. 

 B. GV chiếu lời giải bài tập 1 của 1 HS lên trên màn hình để HS nhận xét, sửa  
     chữa rồi chữa vào vở. 

 C. GV trình bày lời giải đúng và cho HS tự kiểm tra lời giải của mình. 

 D. GV chấm vở của 1 số HS. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

1. Mục đích của hoạt động vận dụng trong bài này là gì ? 

 A. HS sử dụng được kiến thức về diện tích để giải thích một số hiện tượng  trong  
     thực tế. 

 B. Giúp HS vận dụng được các kiến thức về diện tích đa giác để giải 4 bài toán  
     thực tế. 

 C. Giúp HS biết một số dạng bài tập liên quan đến diện tích đa giác. 

 D. Giúp HS biết một số thông tin về diện tích bề mặt trong sinh học. 

2. Nhiệm vụ của HS ở bài tập 1 là gì ?   

 A. Giải thích hành động của con rắn trong việc đảm bảo thân nhiệt. 

 B. Giải thích đúng hành động của con rắn. 

 C. Chép bài tập 1. 

 D. Đọc bài tập 1. 

3. Sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành sau hoạt động vận dụng là gì ? 

 A. Lời giải thích của HS về 4 bài tập có liên quan đến diện tích trong thực tế. 

 B. Lời giải thích của GV về diện tích bề mặt trong sinh học là gì. 
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 C. Lời giải của 4 bài tập mà HS ghi trong vở. 

 D. HS đọc nội dung giải thích ở ví dụ 1, 2 và giải thích được ví dụ 3, 4. 

4. Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS thế nào ? 

 A. GV yêu cầu HS về nhà trả lời các câu hỏi ở 4 VD. 

 B. GV ra lệnh để HS đọc to cho cả lớp nghe nội dung mục D. 

 C. GV yêu cầu HS ghi nội dung VD1, VD2 vào vở. 

 D. GV yêu cầu HS đọc VD1, VD2 và làm VD3,VD4. 

5. HS sẽ gặp khó khăn gì ? 

 A. HS không hiểu diện tích bề mặt sinh học là gì, không vận dụng được để giải  

     thích các ví dụ. 

 B. HS không hiểu diện tích bề mặt trong sinh học là gì. 

 C. HS không giải thích được các VD3 và VD4. 

 D. HS không có tài liệu tham khảo để giải thích VD3 và VD4. 

6. Việc tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận như thế nào ?  

 A. GV có thể tổ chức hoặc không tổ chức để HS báo cáo.  

 B. Bắt buộc mọi HS phải báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

 C. GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày về lời giải VD3, VD4. 

 D. GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn lời giải VD3,VD4. 

7. Những đối tượng nào GV cần đánh giá về kết quả hoạt động vận dụng ? 

 A. Những HS được GV giao nhiệm vụ và HS khá, giỏi. 

 B. Những HS được GV giao nhiệm vụ. 

 C. Tất cả HS khá, giỏi. 

 D. Tất cả HS có mặt trong lớp học. 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 

1. Mục đích của hoạt động Tìm tòi mở rộng là gì ? 

 A. Giúp HS tăng cường ý thức tự tìm hiểu, mở rộng kiến thức và sự hiểu biết của 

mình thông qua cách tính diện tích của hình bất kì. 

 B. Giúp HS hiểu được cách tính diện tích của hình bất kì. 

 C. Giúp HS có thể suy ra diện tích của Châu Nam Cực trên bản đồ. 

 D. Giúp HS biết cách tính diện tích của hình bất kì. 
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2. Nội dung của hoạt động Tìm tòi mở rộng là gì ? 

 A. Cách tính diện tích của một hình bất kì.  

 B. HS hiểu được cách tính diện tích của hình bất kì . 

 C. HS tìm hiểu vấn đề tính diện tích của hình ở Hình 145 . 

 D. Cách tính diện tích của Châu Nam Cực dựa trên bản đồ. 

3. Sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành sau hoạt động Tìm tòi mở rộng là gì ? 

 A. Các tư liệu được HS sưu tầm. trích dẫn về vấn đề tính diện tích của hình bất kì  
     và các vấn đề mở rộng có liên quan.đến diện tích đa giác. 

 B. Tóm tắt nội dung phần E trong sách HDH được ghi trong vở HS. 

 C. Hình vẽ 145 trong sách HDH ở trong vở của HS. 

 D. Nội dung thuộc phần E trong sách HDH được ghi lại trong vở HS. 

4. Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS như thế nào? 

 A. Khuyến khích HS sưu tầm, trích dẫn  các tư liệu về vấn đề tính diện tích của  
     hình bất kì và các vấn đề mở rộng có liên quan.đến diện tích đa giác và trao đổi  
     với nhau.  

 B. Tóm tắt nội dung phần E trong sách HDH. 

 C. Yêu cầu HS đọc và hiểu nội dung phần E trong sách HDH. 

 D. Yêu cầu HS trao đổi với nhau về vấn đề tính diện tích của hình bất kì trong  
     mục E sách HDH. 

5. Giáo viên cần hỗ trợ gì cho HS trong quá trình tìm tòi mở rộng? 

 A. GV gợi ý vấn đề có liên quan đến diện tích đa giác để HS tự tìm tòi, mở rộng  
     và hướng dẫn HS tìm các tài liệu liên quan. 

 B. GV hướng dẫn HS nội dung tính diện tích của hình bất kì trong sách hướng  
     dẫn học. 

 C. GV cho các địa chỉ trên mạng để HS khai thác vấn đề diện tích của hình bất kì. 

 D. GV đưa tài liệu có sẵn để HS đọc. 

6. Tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận như thế nào ? 

 A. GV tổ chức hoặc không tổ chức cho HS báo cáo và thảo luận tại lớp. 

 B. GV yêu cầu HS chia nhóm và tự thảo luận ở nhà. 

 C. GV yêu cầu HS trao đổi thông qua việc gửi mail. 

 D. GV yêu cầu HS hoạt động tìm hiểu theo cá nhân. 
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7. Sản phẩm hoạt động tìm tòi mở rộng của HS xử lí thế nào ? 

 A. GV thu sản phẩm của những HS đã được GV yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và  
     nhận xét, đánh giá về các sản phẩm đó. 

 B. GV thu các sản phẩm được HS sưu tầm. 

 C. GV đánh giá sản phẩm của tất cả HS. 

 D. GV tổng hợp các vấn đề mà HS tìm tòi. 

  


