
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           4579 x 84            6677 x 95          30097 : 45           19989 : 68    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

          4500 dm2 =….…m2                                                2m2 = …….cm2 

         12 m2 = ……… dm2                                               10 dm2 39 cm 2 = …….cm2 

           5 m2 =….… dm2 = ……..cm2                          2300 m2 = …….dm2 

Bài 3: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 5 m. Tính chu 

vi và diện tích căn phòng 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 hai ngày 16 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

Bài 1: Cho các từ in đậm sau: lá cờ, cây cối, tàu hỏa, xe cộ, ruộng đồng, bánh 

cam, bánh trái, hoa hồng.  

   Hãy xếp các từ in đậm trên thành 2 cột: từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại. 

 

Từ ghép phân loại 

 

Từ ghép tổng hợp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bài 2: Cho các câu sau: 

a/ Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. 

b/ Biển muôn thuở vẫn đẹp tuyệt vời. 

c/ Bố Tuấn là thợ cơ khí. 

d/ Bác ơi, cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ? 

e/ Hôm qua, trường mình tổ chức lao động. 

g/ Mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? 

   Hãy xếp các câu trên vào bảng sao cho phù hợp. 

 

Câu hỏi  

Câu kiểu Ai làm gì?  

Câu hỏi tự hỏi mình  

Câu kể  

Câu kiểu Ai thế nào?  

Câu kiểu Ai là 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 ba ngày 17 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           5789 x 456            8929 x 567          34527 : 79           71009 : 317    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính: 

68 + 11 x 305                     68 x 11 + 305                   68 x 11 x 305 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

                                          678 x 96 – 678 x 86                                         

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

Bài 1: Dựa vào các bài tập đọc đã học trong SGK tập 1, em hãy hoàn thành bảng 

sau theo mẫu: 

 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

Điều ước của vua Mi-đát Vua Mi-đát quá tham 

lam, cuối cùng cũng 

nhận ra: Hạnh phúc 

không thể xây dựng bằng 

lòng tham. 

Vua Mi-đát, thần Đi-ô-

ni-dốt 

Thưa chuyện với mẹ  

 

 

 

 

 

 

Vẽ trứng  

 

 

 

 

 

 

Văn hay chữ tốt  

 

 

 

 

 

 

Chị em tôi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           8863 x 539            7687 x 378          19007 : 304           69021 : 182    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

Số bị chia 40775 20379 16258 

Số chia 233 152 125 

Thương    

Số dư    

 

Bài 3: Hình bình hành có độ dài đáy 48 cm, chiều cao 12 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 tư ngày 18 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

Bài 1: Lập bảng tổng kết quy tắc viết tên riêng sau đây: 

 

Các loại tên riêng Quy tắc viết Ví dụ 

1.Tên người, tên địa lí 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tên người, tên địa lí 

nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Lập bảng tổng kết về hai dấu câu sau đây: 

 

Dấu câu Tác dụng 

a/ Dấu hai chấm  

 

 

 

 

b/ Dấu ngoặc kép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

   2875 x 246             7890 x 890             64429 x 699             21308 : 186  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm số dư của phép chia 33889 : 175 

 

                A. 17                  B. 193                    C. 114                D. 104           

 

Bài 3: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40 dm, chiều rộng 25 dm. Hỏi diện 

tích bằng bao nhiêu mét vuông? 

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 19 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

Bài 1: Phân tích cấu tạo của tiếng theo bảng sau: 

 

Tiếng Âm đầu Vần Thanh 

Hoài    

Cô    

Ơi    

nghênh    

 

Bài 2: Cho đoạn văn sau: 

   Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. 

Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên 

trời. 

   Dựa vào đoạn văn trên , hãy tìm: 

- Danh từ:…………………………………………………………………… 

 

- Động từ:…………………………………………………………………… 

 

- Tính từ:…………………………………………………………………… 

 

- Từ láy:……………………………………………………………………. 

 

Bài 3: Hãy đặt 3 câu với 3 từ sau: cánh đồng, buổi chiều, hoàng hôn. 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

    11587 : 193                 63244 : 186               84690 : 234            45798 : 165  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm x: 

x + 69421 = 15687                  x : 26 = 5687           3915 : x = 45 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Lớp 4A có 37 học sinh. Số học sinh nam ít hơn học sinh nữ là 5 em. Hỏi 

lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? 

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 20 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 

Bài 1: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết 

qua các bài tập đọc:(theo mẫu) 

a/ Nguyễn Hiền 

b/ Cao Bá Quát 

c/ Bạch Thái Bưởi 

d/ Cậu bé Cương 

e/ Xi-ôn-cốp-xki 

Mẫu: a/ Nguyễn Hiền rất có chí. 

 

         b/ …………………………………………………………………………… 

 

         c/……………………………………………………………………………. 

 

         d/……………………………………………………………………………. 

 

         e/…………………………………………………………………………….  

 

Bài 2: Cho đoạn văn sau: 

   Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những 

em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần 

áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân. 

   Em hãy đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
 

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! 


