
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

                                                          ====== 
            Thứ hai ngày 2 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           7598 x 78            6439 x 96          47321 : 57           27419 : 48    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm x 

          X  x  37 = 5513                   16835 : X = 65                   X : 84 = 50049 

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

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

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

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

Bài 3: Một hình vuông có diện tích là 49m². Hỏi chu vi hình vuông bằng bao 

nhiêu? 

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 2 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

 Đọc 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. 

Theo Trần Hoài Dương 

 
 

Bài 1: hãy tìm: 

- Từ láy âm đầu:……………………………………………………………. 

- Từ láy vần:……………………………………………………………….. 

- Từ láy tiếng:……………………………………………………………… 

- Động từ:………………………………………………………………….. 

- Danh từ:…………………………………………………………………. 

- Tính từ:…………………………………………………………………… 

           

Bài 2: Trong câu: “ Nó bỗng thấy xung quanh lao xao.” Từ “Nó” được dùng để 

chỉ cái gì? Khoanh vào ý đúng nhất 

a/ Chỉ cây xấu hổ 

b/ Chỉ gió 

c/ Chỉ chiếc lá 

Bài 3: Cây nhút nhát chính là cây gì? 

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 ba ngày 3 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           9639 x 473            8577 x 685          22098 : 258           100407 : 183    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số bị chia 88515  77900 125972 

Số chia 63 385   

Thương  75 95 409 

 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

      a. 5 x 563 x 20                                                 b. 414 x 51 – 414 x 41 

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Nối A với B sao cho phù hợp 

 

A  B 

Mặt trời nổi lửa  hơn lành vụng may 

Tay làm  ở đằng đông 

Trăm  hay  gian nan thử sức 

Lửa thử vàng  không bằng tay quen 

Áo rách khéo vá  hàm nhai 

 

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 

Vui   

Buồn   

Xinh   

Thẳng   

 

Bài 3: Tìm từ đồng nghĩa với: 

- kiến thiết:…………………………………………………………………… 

- giỏi:………………………………………………………………………… 

Bài 4: Tìm từ trái nghĩa với: 

- vui:…………………………………………………………………… 

- học giỏi:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

           4677 x 508            9539 x 768          17690 : 357           511018 : 229    

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Tìm y: 

y : 37 = 4368                       90145 – y = 3878                     y + 6962 = 19720 

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

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

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

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

Bài 3: Hình bình hành có diện tích 13950 cm², đáy bằng 90 cm. Tính chiều cao 

của 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 4 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

  Cho đoạn văn sau: 

   Vừa đi học về, Lan gặp một cô đang ngồi trò chuyện cùng mẹ. Lan ngã mũ, 

khoanh tay chào cô. Cô ấy bảo: 

- Lan ấy à, lớn quá cô nhìn không ra. Năm nay cháu học lớp mấy rồi? 

- Dạ cháu học lớp 4 ạ. 

   Lan đi vào nhà, vừa đi Lan vừa suy nghĩ: “ Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?” 

Bài 1: Đọc đoạn văn rồi hoàn thành bảng sau: 

 

Câu nào là câu hỏi Dùng hỏi mình Dùng hỏi người khác 

   
   

 

Bài 2: Hãy kể tên một số trò chơi: 

- Rèn luyện sức mạnh:…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- Rèn luyện sự khéo léo:………………………………………………. 

………………………………………………………… …………………… 

- Rèn luyện trí tuệ:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Bài 3: Khi hỏi chuyện người khác, ta cần hỏi như thế nào? 

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

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Bài 4: Thế nào là câu kể? 

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 năm ngày 5 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

   685 + 45749             82019 - 34899               80766 x 578            311880 : 415  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Trong phép chia 41887 : 67 thì số dư bằng bao nhiêu? 

                A. 625                  B. 12                    C. 25                D. 13            

 

Bài 3: Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 96cm, chiều cao bằng nửa 

độ dài đáy. 

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 5 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

   

Bài 1: Dựa vào những bài tập đọc trong SGK tập 1 lớp 4, nối A với B sao cho phù 

hợp: 

 

A B 

Mục đồng Rừng lớn, có nhiều cây to lâu đời 

Tuổi ngọc ngà Tin vào chuyện ma quỷ, bói toán 

Mê tín Tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ 

Đại ngàn Trẻ chăn trâu, bò,… 

 

Bài 2: Câu hỏi còn gọi là câu gì? Khoanh vào ý đúng nhất 

a/ Câu trần thuật 

b/ Câu cảm 

c/ Câu nghi vấn 

 

Bài 3: Hãy tìm trong bài “ Chiếc áo búp bê” SGK tập 1 trang 135  

  a/ Những tiếng có âm v? 

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

  b/ Những tiếng có vần ong? 

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 6 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

     37689 x 89                  57980 x 547               326191: 62            221041 : 147  

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

56 hg + 70 dag =                  g  32 tuần + 849 ngày =          ngày 

8 tấn – 780 yến =                  kg                   102 năm + 72 tháng =          năm 

    

Bài 3: Sân trường Tiểu học Lê Quý Đôn có chu vi 300m, chiều rộng kém chiều 

dài 30m. Hỏi sân trường đó rộng bao nhiêu mét vuông? 

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 6 tháng 03 năm 2020. 

 

 

   

   

Bài 1: Hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau sao cho 

phù hợp: 

 

  

 Ở nhà em      mỗi người có một sở thích riêng        Bố em yêu bóng đá        Mẹ 

thích nấu ăn       Còn em thích nhất là đồ chơi       Riêng chị gái em thì thích may 

vá       xem phim 

 
 

 

Bài 2: Khoanh vào dòng nào chỉ gồm những tính từ 

a/ dũng cảm, gan dạ, em bé 

b/ bao la, ca hát, xóm làng 

c/ xinh đẹp, sáng trong, già  

 

Bài 3: Cho câu sau “Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở 

ngoài vườn vào.” Hãy tìm từ (cùng nghĩa, đồng nghĩa) để thay thế từ bạc phơ 

trong câu trên nhưng nghĩa của câu không thay đổi. 

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! 


