
PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 4 

                                                          ====== 
              Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

   

Câu 1: Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm thể hiện sự hiếu thảo 

với ông bà, cha mẹ: 

  a) Hỏi thăm sức khỏe ông bà, cha mẹ. 

  b) Học hành đạt kết quả tốt. 

  c) Để dành đồ ăn ngon cho ông bà, cha mẹ. 

  d) Mời và nhường ông bà, cha mẹ ăn trước. 

  đ) Ông bà phần quà cho con cháu. 

  e) Cảm ơn ông bà, cha mẹ khi được khen thưởng hoặc quan tâm. 

  g) Trò chuyện với ông bà, cha mẹ. 

  h) Chúc mừng ông bà, cha mẹ trong những ngày lễ tết. 

  i) Lễ phép khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ. 

  k) Biết làm các công việc phù hợp trong gia đình để giúp cha mẹ. 

  l) Bố mẹ luôn trò chuyện với các con. 

 

Câu 2: Để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, em cần làm gì trong mỗi tình 

huống sau:  

a) Cha mẹ vừa đi làm về. 

b) Cha mẹ đang bận việc. 

c) Ông bà hoặc cha mẹ bị ốm mệt. 

    

   

  

            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: 

__________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP KHOA HỌC 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

   Câu 1: Dựa vào tháp dinh dưỡng (SGK trang 17) em hãy cho biết trung bình một 

tháng một người cần ăn: 

- Bao nhiêu muối:………………….. 

- Bao nhiêu đường:………………… 

- Bao nhiêu kg lương thực:………………. 

- Bao nhiêu rau:…………………………. 

   Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật hoặc 

động vật: 

Thức ăn, đồ uống  Động vật Thực vật 

1.Sữa    

2.Rau   

3.Nước cam   

4.Cơm    

5.Cá   

6.Thịt   

7.Đậu phộng   

8.Đậu que   

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu văn sau: 

a/ Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. 

- Chủ ngữ: 

- Vị ngữ:  

  

b/  Lan học giỏi, hát hay, vẽ đẹp. 

- Chủ ngữ: 

- Vị ngữ:   

 

 c/ Hai cha con họ sống chung với gia đình nông dân. 

- Chủ ngữ:  

- Vị ngữ:  

 

 Câu 2: Bạn Lan xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu dưới đây như thế này, 

nếu đúng em ghi Đ, sai ghi S: 

 a/ Buổi chiều, ở làng quê thật dễ chịu. 

- Chủ ngữ là buổi chiều, vị ngữ là ở làng quê  
 

b/ Ăng – co – vát thật huy hoàng, lúc hoàng hôn.. 

- Chủ ngữ là Ăng – co – vát , vị ngữ là thật huy hoàng  
 

 

  

 
            
          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

 

 

Câu 1: Các số như thế nào thì chia hết cho 2? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Câu 2: Các số như thế nào thì chia hết cho 5? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Câu 3: Các số như thế nào vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 5? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Câu 4: Các số như thế nào thì chia hết cho 3? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Câu 5: Các số như thế nào thì chia hết cho 9? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Câu 6: Các số như thế nào vừa chi hết cho 3 vừa chia hết cho 9? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

            
          

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


