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II.Read and match.(Đoc và nối) 

 
1. Visited 

2. Closed 

3. Finished 

4. Lived 

5. sent 

A. her homework 

B. a letter to his mother 

C. his grandparents 

D. the door 

E. in Da Nang 

 

III. Read and answer.(Đọc và trả lời) 

 

1.Where were you yesterday morning? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2.What did you do yesterday morning? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3.What did you do yesterday afternoon? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4.What did you do last night? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Câu 1: Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng. 

     Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh: 

 

  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ. 

  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Toản. 

  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn. 

 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh 

 

 Câu 2: Khoanh tròn vào trước ý đúng nhất.  

   Đồng bằng Bắc Bộ là nơi có dân cư: 

       a. Tập trung thưa thớt. 

        b. Tập trung đông đúc. 

        c. Đông đúc nhất nước ta. 
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Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 

  Câu 1: Cho đoạn văn sau: “ Tuấn không chỉ thông minh, học giỏi mà còn hát hay 

nữa. Cả lớp, ai cũng quý Tuấn. Ở nhà, Tuấn giúp bố mẹ quét nhà, rửa chén, nhặt 

rau và chơi với em.” 

   Dựa vào đoạn văn, hãy tìm: 

- Danh từ:……………………………………………………………………… 

- Động từ:……………………………………………………………………… 

- Tính từ:……………………………………………………………………… 

 Câu 2: Trong các bài tập đọc thuộc chủ đề: “ Có chí thì nên” SGK tập 1 từ trang 

103, em hãy cho biết: 

- Ai là người đỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất:……………………………… 

- Ai đã từng mất trắng tay, nhưng nhờ có ý chí, nghị lực đã trở thành một bậc anh hùng kinh 

tế:…………………………………………………………. 

- Ai là người sau nhiều năm khổ luyện, đã trở thành họa sĩ nổi tiếng: 

…………………………………….. 

- Ai là người sau hơn bốn mươi năm khổ luyện, đã tìm đường lên các vì sao: 

…………………………………….. 

Câu 3: Hãy đặt 2 câu hỏi, 1 câu dùng để hỏi người khác, 1 câu dùng để tự hỏi mình 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………..   
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 Câu 1: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Câu 2: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, chiều rộng là 5m. Tính 

chu vi và diện tích hình chữ nhật? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________    
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