
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 9 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           3792 x 64            7276 x 85          20311 : 38           40100 : 52    

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

          250 : 25 + 25 x 10                                    72 : 4 + 4 x 15 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 3: Một vườn cây ăn quả có 95 cây trong đó số cây bưởi nhiều hơn số cây ổi 

là 35 cây. Tìm số cây mỗi loại. 

Bài giải: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

   

 

 

 

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 9 tháng 03 năm 2020. 

 

 
 Đọc đoạn văn sau:         

Ngày chủ nhật 

   Hôm nay là ngày chủ nhật. Từ sáng sớm, bố tôi đã dắt trâu ra đồng. Mẹ dọn 

dẹp nhà cửa. Chị giặt giũ bên hiên nhà. Mấy chú chim hót líu lo trên vòm cây 

mận. Mấy cánh hoa nở như những đốm nắng. Chị gió đùa vui trước sân nhà. 

Một ngày chủ nhật thật tuyệt. 

 
 

Bài 1: Hãy tìm mỗi loại 1 câu kiểu: 

- Ai làm gì?.................................................................................................... 

- Ai là gì?....................................................................................................... 

- Ai thế nào?.................................................................................................. 

           

Bài 2: Hãy tìm mỗi loại 1 câu có sử dụng biện pháp: 

- Nhân hóa:………………………………………………………………… 

- So sánh:…………………………………………………………………… 

Bài 3: Trong bài đã nhắc đến những ai? Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

a/ mẹ, chị, gió,  

b/ mẹ, bố, chim 

c/ mẹ, chị, bố 

 

 

 

 

 

 

 

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 ba ngày 10 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           4675 x 263            5389 x 490          19820 : 193           29004 : 234    

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 2: x: 

X – 674421 = 6587                    14160 : x = 48                   x : 57 = 8952 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

                                          1994 x 99 + 1994                                         

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 tháng 03 năm 2020. 

 

 
Bài 1: Dựa vào bài “ Cậu học sinh ở Ác – boa”, nối A với B sao cho phù hợp 

 

A  B 

Ác - boa  đã khiến thầy rất hài lòng. 

Ông bố  đã già. 

Dòng sông Quy – dăng – xơ   hiền hòa. 

Thầy Rơ – nê   dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. 

Lu – i  là một thị trấn nhỏ. 

 

Bài 2: Cho các tiếng sau: vui, buồn, xinh, thẳng. Hãy dùng các tiếng đó tạo thành 

từ ghép, từ láy 

Tiếng Từ láy Từ ghép 

lung   

màu   

tưng   

bùng   

 

Bài 3: Hãy thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất của tính từ bằng cách thêm 

các từ rất, quá, lắm,…vào những chỗ chấm trong các câu sau: 

- Hoa cà phê thơm……….. 

- Lan………chăm chỉ. 

- Phong cảnh ở Đà Lạt ………đẹp. 

Bài 4: Hãy đặt 1 câu trong đó có các từ (quá, rất hoặc lắm) 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tư ngày 11 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           3579 x 468            5847 x 576          28110 : 145           350331 : 198    

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

7536 – 124 x 5                                                 ( 7536 + 124 ) : 5                     

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 96 cm, chiều rộng bằng 
3

1
chiều dài. Tính 

chu vi và diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

  

 

 

 

 

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 tư ngày 11 tháng 03 năm 2020. 

 

 

Bài 1: Thế nào là danh từ? Cho ví dụ 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Bài 2: Thế nào là động từ? Cho ví dụ 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Bài 3: Thế nào là tính từ? Cho ví dụ 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Bài 4: Dấu ngoặc kép dùng để làm gì? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

   20568 - 986             389 + 63955               65880 x 649            35442 : 208  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 2: Tìm số dư của phép chia 27340 : 57  

 

                A. 27                  B. 37                    C. 479                D. 79           

 

Bài 3: Hình bình hành có độ dài đáy 78 cm, chiều cao 25 cm. Tính diện tích hình 

bình hành đó. 

Bài giải: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 năm ngày 12 tháng 03 năm 2020. 

 

 

Bài 1: Trong các cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam dưới đây, cách nào viết 

đúng, hãy khoanh vào cách viết đúng nhất 

a/ Bạc liêu 

b/ Hồ Chí Minh 

c/ lý tự trọng 

 

Bài 2: Trong các cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài dưới đây, cách nào viết 

đúng, hãy khoanh vào cách viết đúng nhất 

a/ Lê nin 

b/ tô – ki -  ô   

c/ A – ma – dôn 

 

Bài 3: Hãy tìm các từ: 

  a/ Có tiếng ước; M: ước mơ 

Câu trả lời của em là:………………………………………………………… 

  b/ Có tiếng mơ; M: mơ màng 

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! 



 

PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

      58944 x 356                 29633 x 529               10008: 75            411400 : 243  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Bài 2: Tìm y: 

Y : 127 = 3778                  390886 – Y = 27089       63252 : Y = 84 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

Bài 3: Trường tiểu học Lê Quý Đôn có 34 lớp gồm 680 bộ bàn ghế. Hỏi mỗi lớp 

có bao nhiêu bộ bàn ghế? 

Bài giải: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: 

__________________________ 

Lớp: ____________ 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4 

                                                          ====== 
            Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

 

Bài 1: Tìm các tiếng(có nghĩa) có âm đầu là: 

- X:……………………………………………………………………… 

- Ch:……………………………………………………………………. 

- L:…………………………………………………………………….. 

- V:…………………………………………………………………….. 

 

Bài 2: Tìm các tiếng(có nghĩa) có vần là: 

- Oan:………………………………………………………………….. 

- Uông:………………………………………………………………… 

- Ươn:………………………………………………………………… 

- Uyên:………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Thế nào là từ đơn? Cho ví dụ 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 

được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: 

__________________________ 

Lớp: ____________ 


