
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           2768 x 94            7844 x 65          50411 : 27           64543 : 52    

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

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

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

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

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

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

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

 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

    

   a) 187 x 13 + 187 x 87                          b) 2597 x 59 – 1597 x 59 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Bài 3: Nối các biểu thức có cùng giá trị: 

75 x 2 x 5  38 x ( 29 + 1 ) 

58 + 147 + 42  100 x 25 + 4 x 25 

38 x 29 + 38  58 + 42 + 147 

( 100 + 4 ) x 25  75 x ( 2 x 5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Cho đoạn văn sau: 

Cây nhút nhát 

   Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạt xạt 

lướt lên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh lao xao. He 

hé mắt nhìn: không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá 

và quả nhiên không có gì lạ thật. 

   Hãy tìm từ láy âm đầu, từ láy vần, từ láy tiếng và ghi vào bảng sau: 

 

Từ láy âm đầu Từ láy vần Từ láy tiếng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bài 2: Tìm các từ: 

a/ Chứa tiếng hiền, mẫu: hiền lành 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

b/ Chứa tiếng ác, mẫu: ác độc 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           9376 x 374            6573 x 862          97002 : 128           20109 : 264    

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

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

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

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

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

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

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

 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) ( 96 + 112 ) : 4 = 96 : 4 + 112 : 4 = 24 + 28 = 52   

 

b) 160 - ( 2 x 5 ) = 160 - 2 x 160  - 5 = 158 x 155 = 24490  

 

Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 1900 m2 và chiều rộng 95 m. Tính 

chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó. 

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Thế nào là danh từ? 

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

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Hãy tìm: 

a/ 5 danh từ chỉ người 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

b/ 5 danh từ chỉ vật 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

c/ 2 danh từ chỉ khái niệm 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

d/ 2 danh từ chỉ hiện tượng 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           54330 x 529            9478 x 744          39220 : 217           71007 : 202    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm x: 

             X x 29 = 4669                                                  7332 : x = 12 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Bài 3: Ngưởi ta xếp các quả táo vào hộp, mỗi hộp xếp đụpc 12 quả táo. Hỏi có 

110 quả tao thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp và còn thừa mấy quả táo? 

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 25 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Thế nào là danh từ chung? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Thế nào là danh từ riêng? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Giữa danh từ chung và danh từ riêng khác nhau ở điểm nào? Khoanh vào 

ý đúng nhất. 

a. Đều viết hoa 

b. Không viết hoa 

c. Danh từ chung không viết hoa, danh từ riêng viết hoa 

 

Bài 4: Cho đoạn văn sau: 

   Chúng tôi đứng trên núi Chung. Nhìn sang trái là dòng sông Lam uốn khúc 

theo dãy núi Thiên Nhẫn. Nhìn sang phải là dãy núi Trác nối liền với dãy núi 

Đại Huệ xa xa. Trước mặt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác Hồ. 

   Hãy tìm danh từ chung và danh từ riêng rồi ghi vào bảng sau. 

 

Danh từ chung Danh từ riêng 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

   10752 : 215             147667 : 489             70588 : 489             54362 : 229  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Phép chia 3381 : 147 có thương là 

 

                A. 23                  B. 230                    C. 203                D. 320           

 

Bài 3: Viết tiếp vào ô trống: 

 Hình bình hành  

Độ dài đáy Chiều cao Diện tích 

9 cm 12 cm  

15 dm 12 dm  

27 m 14 m  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Dấu ngoặc kép có tác dụng gì? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Cho câu sau đây: 

   Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “ đầy tớ 

trung thành của nhân dân” 

   Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng gì? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Cho câu sau đây: 

   Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa. 

   Em có thể đặt dấu ngoặc kép nào chỗ nào trong câu trên? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

    54908 x 309                 76989 x 672               28152 : 136            `35322 : 406  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:  

 

Thừa số 636  57 

Thừa số 89 19  

Tích  7885 2394 

 

Bài 3: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy 14 dm, chiều cao 7 cm. Tính 

diện tích mảnh bìa đó. 

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 27 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Thế nào là động từ? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Cho đoạn văn sau: 

   Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đuổi nhau trên cao. Nền trời 

xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến 

người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. 

  Hãy tìm và ghi ra các động từ có trong đoạn văn trên. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Cho các động từ sau: chạy, leo, vui, buồn, suy nghĩ, lo âu, ca hát, nhảy 

múa. 

   Em hãy cho biết đâu là động từ chỉ hoạt động, đâu là động từ chỉ trạng thái và 

ghi ra bảng sau 

 

Động từ chỉ hoạt động Động từ chỉ trạng thái 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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! 


