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A. MÔN TOÁN LỚP 4 

1. Số học 

- Đọc, viết số phân số 

- So sánh số tự nhiên, phân số 

- Tìm thành phần chưa biết của phân số 

- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số 

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhân một số với một tổng,nhân một 

số với một hiệu,... để tính nhanh về PS 

- Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ; 9 

2. Đại lượng 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thời gian 

- Các phép tính với các số đo độ dài và khối lượng, diện tích 

3. Hình học 

- Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình bình 

hành 

4. Giải toán có lời văn 

- Giải toán có lời văn về: 

- Tìm phân số của một số 

B. MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 18 đến tuần 27 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả ( khoảng 90 - 100 chữ) 

4. Luyện từ và câu 

- Ôn tập về câu: Ai - là gì? 

                           Ai - làm gì? 

                           Ai - thế nào ? 

+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể 

+ Dấu hai chấm, dấu gạch ngang 

https://vndoc.com/toan-lop-4
https://vndoc.com/tieng-viet-lop-4


- Mở rộng vốn từ: Tài năng, Sức khỏe, Cái đẹp, Dũng cảm,  

5. Tập làm văn 

- Ôn tập dạng văn miêu tả cây cối 
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