
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           9346 x 47            7493 x 83          31442 : 42           19875 : 29   

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính: 

9341 x 17 – 12537                                               433415 + 2537 x 25 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai nặng 45 kg, bao thứ ba 

nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao nặng bao nhiêu kg? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Cho các từ sau: lung linh, chuồn chuồn, lim dim, mát mẻ, rụt rè, lom 

khom, đu đủ, chôm chôm, chập chờn, tươi tắn, ung dung. 

   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 ngay, mẫu: ngay ngắn 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

b/ Chứa tiếng vui, mẫu: vui tươi 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           54788 x 45            87900 x 95          31970 : 75           18006 : 83    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

320 cm2 ………3dm2 20 cm2                                  955 cm2…….9 dm2 50 cm2 

9 dm25 cm2……905 cm2                                                              2001 cm2……20 dm2 10 cm2 

Bài 3: Một sân vận động có chiều dài 150 m, chiều rộng 80 m. Tính chu vi và diện 

tích của sân vận động 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 31 tháng 03 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Cho đoạn văn sau: 

   Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn 

nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng 

sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh. 

   Hãy tìm động từ, tính từ, danh từ và ghi vào bảng sau: 

Danh từ Động từ Tính từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bài 2: Trong câu: “Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ.” 

Bộ phận nào là chủ ngữ? Khoanh vào chữ cái đặt trước câu đúng nhất. 

 

a. Thanh 

 

b. Sự yên lặng 

 

c. Sự yên lặng làm Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01 tháng 04 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           42807 x 487            48936 x 629          18043 : 168           23204 : 218    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính bằng hai cách: 

          235 x ( 30 + 5 ) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248 m, chiều rộng bằng 
1

4
 chiều 

dài. Tính chu vi khu đất 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 01 tháng 04 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Trong câu sau đây: “ Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực.” có thể thay thế 

từ mùa hè bằng từ nào mà nghĩa của câu không thay đổi. 

Câu trả lời của em là 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa với: 

 

- Bình minh:………………………………………………………………… 

- Hoàng hôn:……………………………………………………………….. 

- Xây dựng:………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Trong câu sau đây: “ Lần nào trở về nhà, Thanh cũng thấy bình yên và 

thong thả như thế.” Bộ phận nào là vị ngữ? Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời 

đúng. 

a. Lần nào trở về nhà 

b. Thanh 

c. Cũng thấy bình yên và thong thả như thế. 

 

Bài 4: Tìm từ trái nghĩa với: 

- Hạnh phúc:……………………………………………………………….. 

- Lười biếng:………………………………………………………………. 

- Chia rẽ:………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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 02 tháng 04 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

   45679 x 725             56490 x 695             23033 : 145             38791 : 160  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Viết tiếp vào ô trống: 

 

n 10 20 22 220 

n x 78 780    

 

Bài 3: Viết tiếp vào ô trống: 

 Hình bình hành  

Độ dài đáy Chiều cao Diện tích 

4 cm 14 cm  

14 dm  182 dm2 

 24 m 360 m2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02 tháng 04 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Dưới đây là hai cách mở bài của bài văn miêu tả chiếc cặp, hãy khoanh 

vào cách mở bài gián tiếp. 

 

a. Đầu năm học mới, mẹ mua cho em chiếc cặp mới tinh. 

b. Thế là bao ngày chờ đợi cũng đã đến: Khai giảng năm học mới. Chiều 

qua, mẹ dẫn em đi nhà sách mua rất nhiều dụng cụ học tập: sách, vở, bút, 

bảng con, thước, cặp,…Trong các đồ dùng đó, em thích nhất chiếc cặp 

màu hồng phấn. 

Bài 2: Dưới đây là hai cách kết bài của bài văn miêu tả búp bê, hãy khoanh vào 

cách kết bài không mở rộng. 

 

a. Em rất yêu búp bê, em hứa sẽ giữ gìn búp bê thật cẩn thận. 

b. Ngày, tháng, năm lần lượt trôi đi. Thế là búp bê đã ở bên em được ba năm 

rồi. Và tự bao giờ, búp bê như người bạn, cùng em san sẻ niềm vui, nỗi 

buồn. Hãy ở bên mình mãi nhé, bạn yêu.   

 

Bài 3: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trả lời cho câu hỏi gì? Khoanh vào ý 

đúng nhất. 

a. Ai (cái gì, thế nào)? 

b. Làm gì? 

c. Ai (con gì, cái gì)?  

Bài 4: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Trả lời cho câu hỏi gì? Khoanh vào ý 

đúng nhất. 

a. Ai (cái gì, thế nào)? 

b. Làm gì? 

c. Ai (con gì, cái 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 sáu ngày 03 tháng 04 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

    5788 x 605                7548 x 789              24530 : 287           27685 : 319  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tính nhẩm: 

         43 x 11 =                    86 x 11 =                  73 x 11 =                  75 x 11 = 

Bài 3: Tính diện tích khu đất hình vuông có cạnh 215 m. 

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 03 tháng 04 năm 2020. 

 

 

 
Bài 1: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau đây: 

a. Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. 

- Chủ ngữ là:…………………………………………………………… 

- Vị ngữ là:…………………………………………………………….. 

b. Hôm qua, lớp 4B đi lao động. 

- Chủ ngữ là:…………………………………………………………… 

- Vị ngữ là:…………………………………………………………….. 

c. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. 

- Chủ ngữ là:…………………………………………………………… 

- Vị ngữ là:…………………………………………………………….. 

 

Bài 2: Ước mơ cao đẹp là điều tốt. Em có ước mơ gì, hãy chia sẽ cùng mọi 

người bằng cách viết vào những dòng dưới đây: 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3: Khoanh vào dòng viết đúng chính tả. 

a. Lãng mạng, chông chênh, miệc mài 

b. Lãng mạng, chông chênh, miệt mài 

c. Lãng mạn, chông chênh, miệt mài 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

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! 


