
PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

  Câu 1:Cho các số sau: 342; 18; 24; 125; 500; 120; 75; 819; 30; 5151 

- Số nào chia hết cho 2:……………………………………………………... 

 

- Số nào chia hết cho 5:…………………………………………………….. 

 

- Số nào chia hết cho 2 và 5:………………………………………………. 

 

- Số nào chia hết cho 3:…………………………………………………… 

 

- Số nào chia hết cho 9:………………………………………………….. 

 

- Số nào chia hết cho 3 và 9:……………………………………………… 
 

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

  a/ 21 x 910 + 79 x 910 =…………………………………………………… 

                                       =…………………………………………………… 

                                       =……………………………………………………       

                               

  b/  134 x 2 x 5              =…………………………………………………… 

                                       =…………………………………………………… 

                                       =……………………………………………………. 

 

Câu 3: Một hình bình hành có chiều cao là số lớn nhất có 1 chữ số, cạnh đáy là số 

nhỏ nhất có 2 chữ số. Tính diện tích hình bình hành? (Với đơn vị là cm) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

   

 
            
          

 

 

 

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 ba ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

 

 

Câu 1: Cho các từ in đậm sau: Tưng bừng, cứng cáp, chịu thương, lam lũ, vất vả, 

cây cỏ, cá chép, bãi bờ. 

  Hãy xếp các từ in đậm đó vào hai cột như sau 

Từ láy Từ ghép 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

 

Câu 2: Thế nào là từ đơn? Cho ví dụ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Câu 3: Thế nào là từ phức? Cho ví dụ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Câu 4: Đặt 2 câu trong đó có 1 câu kể kiểu Ai làm gì? 1 câu kể kiểu Ai thế nào? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

 
            
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ba ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

 

 

   Câu 1: Không khí có những tính chất gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     Câu 2: Hãy nêu một số ví dụ về việc ứng dụng tính chất của không khí trong 

cuộc sống hằng ngày? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      Câu 3: Sau đây là một số phát biểu về tính chất của không khí. Hãy viết chữ 

Đ vào ô trống trước phát biểu đúng, viết S vào ô trống trước phát biểu sai. 

 

        Không khí có hình dạng nhất định. 

  

        Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra. 

  

        Không khí có màu. 

 

 

 

    

   

  

            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ĐẠO ĐỨC 4 

                                                          ====== 
            Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2020. 

 

 

   Câu 1: Cô có tình huống sau: Bà ngoại của Bảo rất thích xem cải lương, bà đang ngồi 

xem, Bảo đến gần nói: “ Bà ơi! Đến giờ cháu phải xem phim hoạt hình rồi, bà đi chỗ 

khác cho cháu xem.” Em hãy xử lí tình huống đó. Nếu em là Bảo, em sẽ làm gì? 

   Câu trả lời của em là…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

   Câu 2: Ông đang bệnh, nằm nghỉ ngơi. Hà thì cứ vô tư đùa giỡn, la hét om cả 

nhà. Nếu em là bạn Hà, em sẽ khuyên Hà điều gì? 

  Câu trả lời của em là…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

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! 


