
Thứ … ngày … tháng … năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 – MÔN TOÁN 

CHUYÊN ĐỀ: LUYỆN TẬP  CHUNG 

Họ và tên: ………………………………………………………           Lớp: 4A… 

Nhận xét: ………………………………………………………………………….. 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất  

a/ Trong các phân số:  ;  ;  ;  ;  ;  hai phân số đều lớn hơn 1 là: 

A.  ;                          B.  ;                       C.  ;                           D.  ;   

b/ Tích của 678 và 403 là: 

A. 273 234                     B. 237 234                    C. 273 324                   D. 237 324 

c/ Quy đồng mẫu số của 2 phân số  và  ta được 2 phân số 

A.  và                        B.  và                      C.  và                        D.  và  

d/ Trong các phân số  ;  ;  ;  phân số bằng với phân số  là: 

A.                                B.                               C.                              D.  

Câu 2:  Điền dấu > , < hoặc  = vào ô trống: 

a/ 5 hg 6 dag         5 hg 600 g                                       b/    năm         6 tháng 

Câu 3: Điền kết quả vào chỗ chấm (...) 

a/ Khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên sân bóng là 45m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500 thì 

khoảng cách giữa 2 điểm đó là: .........................     

b/ Lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B là 150 kg giấy vụn. Biết lớp 4A thu được số 

giấy gấp ba lần lớp 4B. Vậy lớp 4A thu đươc………...kg giấy, lớp 4B thu……….kg giấy. 

c)Một hình thoi có diện tích là 207dm2, biết độ dài một đường chéo là 23dm. Tìm độ dài 

đường chéo còn lại. 

 Độ dài đường chéo còn lại là: ............................................................................... 
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Câu 4.  Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:                              

                            A 

  

D               3333                     B          

                         C 

 

                             

                              

                

    a) Hình thoi ABCD có: 

   - AB = …..  = ……  = ……  

   - Cạnh AC vuông góc với cạnh …………… 

   b) Cho DC = 4cm, AC = 6cm, BD = 10cm 

 Chu vi hình thoi ABCD là: ……………… 

Diện tích hình thoi ABCD là: ………………… 

 

  

Câu 5: Tính : 

………………………………………….…….. 

…………………………………………..… 

………………………….………..………….. 

…………………………………..………… 

 

Câu 6: Tính:   

          a)  
6

16
2:

4

3
            b)   

5

2
+

5

2
:

5

2
 

  

  

  

  

 

 

Câu 7: Tìm y: 

y - 
5

2
 = 

7

4
       y + 

5

1
 = 

7

6
 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 8:  Hai phân xưởng sản xuất được tất cả 27 500 chiếc khẩu trang. Biết phân xưởng 

thứ nhất sản xuất số lượng khẩu trang bằng  số khẩu trang của phân xưởng thứ hai. Hỏi 

mỗi phân xưởng sản xuất được bao nhiêu chiếc khẩu trang? 

                                                                     Bài giải 

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

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

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

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

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

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

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

Câu 9 : Một thửa ruộng hình thoi có độ dài một đường chéo là 32 m. Độ dài đường chéo 

thứ hai bằng 
8

5
 độ dài đường chéo thứ nhất. 

a)Tính diện tích của thử ruộng? 

b) Người ta trồng rau trên thử ruộng đo . biết cứ 1m2 thu được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng 

thu hoạch được ? tạ rau. 

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

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

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

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

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

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

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

Câu 10 : Một khu vườn hình bình hành có đáy dài hơn chiều cao là 17m. Tính diện tích 

khu vườn hình bình hành đó, biết độ dài đáy gấp đôi chiều cao. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

Câu 11 : Tỉ số của 2 số lẻ là 
7

5

  . Tìm hai số lẻ đó. Biết rằng giữa chúng có 5 số chẵn. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Câu 12 : (M4 – 0,5 điểm) Tìm 4 phân số lớn hơn  và bé hơn  ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


