
PHIẾU ÔN TẬP ANH VĂN 4 

                                                          ====== 

            Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

I. Từ vựng: Mỗi từ luyện viết 5 lần và học thuộc 

+ mask: cái mặt nạ 

+ library: thư viện 

+ model: mô hình 

+ once: một lần 

+ paint: tô màu 

+ paper: giấy 

+ photograph: ảnh 

 

+ penfriend: bạn ( qua thư từ) 

+ plane: máy bay 

+ puppet: con rối 

+ radio: đài 

+ return: trở về 

+ stamp: con tem 

+ stream: dòng suối 
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PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



II. Sắp xếp: 

1) you / piano / play / did / yesterday evening / the 

…………………………………………………………………………… 

 

2) is / dictation / Peter / writing / a 

…………………………………………………………………………… 

3) puppet / Mai / making / a / is 

…………………………………………………………………………… 

4) listening / am / to / I / music 

………………………………………………………………………… 

5) are / drawing / Nam / and / Phong / horse / a 

…………………………………………………………………………… 

6) do / she / did / what / ? / 

…………………………………………………………………………… 

7) yesterday / were / you / where / Mai / ? / 

………………………………………………………………………….. 

8) played / I / with / father / chess / my 

  …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

         

 

          

 

 

 

 

 

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



                                                                      PHIẾU ÔN TẬP TIN HỌC 4 
                                                                       ====== 

            Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

     

Câu 1: Nối ý và học thuộc. 

 

Thân máy tính 

 Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi 

tín hiệu vào máy tính 

Màn hình máy tính 

 dùng để điều khiển máy tính thuận 

tiện và dễ dàng. 

Bàn phím máy tính 

 là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong 

đó có bộ xử lí của máy tính. 

Chuột máy tính 

 là nơi hiển thị kết quả làm việc của 

máy tính 

 

Câu 2: Các thao tác sử dụng chuột là: 

A. Nháy chuột phải, nháy chuột.       B. Nháy đúp chuột  

C. Kéo thả chuột, di chuyển chuột        D. Câu a, b, c đều đúng. 

Câu 3: Để khởi động Word em dùng thao tác nào sau đây? 

A. Nháy chuột.                             B. Kéo thả chuột. 

           C. Nháy đúp chuột.                      D. Nháy chuột phải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 TOÁN 4 
                                                                       ====== 

            Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

 

   

 Câu 1: Viết các phân số: 

   a/ Hai phần sáu:………………………………………………………………… 

   b/ Mười lăm phần hai mươi:……………………………………………………. 

   c/ Chín phần một trăm:…………………………………………………………. 

   d/ Hai mươi sáu phần sáu mươi bảy:…………………………………………… 

Câu 2: Viết theo mẫu: 

Phân số Tử số Mẫu số 
1

2
 

 

 

1 

 

2 

8

13
 

 

  

25

167
 

 

  

45

55
 

 

  

3

24
 

 

  

      Câu 3: Đọc các phân số: 

 
1

9
: ……………………………………………………………………… 

 

 
2

7
: ……………………………………………………………………… 

 

 
8

45
: …………………………………………………………………….. 

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! 


