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ĐỀ 1 
I. TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Điền truyện / chuyện vào chỗ chấm: 

  kể.................                       - gây ................. 
  ..............ngắn                      - ...................cổ tích 
  cốt ..............                        - ...................kể 
  trò..............                         - câu.................. 

Bài 2: Thêm trạng ngữ vào câu: Em học bơi. 
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn:............................................................................................... 
- Trạng ngữ chỉ thời gian:.............................................................................................. 
- Trạng ngữ chỉ mục đích:............................................................................................. 
Bài 3: Tìm từ đơn, từ láy, từ ghép: 
  Mùa thu êm dịu                                   Mùa thu rạo rực 
                               
  Nắng đọng mật vàng                           Bước chân đến trường 
 
  Hương ổi xốn xang                             Hoa thả trên đường 
 
  Niềm vui náo nức.                              Ngàn sao lấp lánh. 
 
Bài 4: a) Dùng gạch chéo xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:      
 Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao. Búp cọ vút dài như thanh kiếm sắc vung 
  
lên. Lá cọ xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy, một rừng mặt  
 
trời mới mọc. Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ. Ngôi trường tôi học cũng khuất trong  
 
rừng cọ. Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. 
 
b) Tìm câu có hình ảnh so sánh và gạch chân những sự vật được so sánh với nhau: 
- ........................................................................................................................................... 
-........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Bài 5: Tập làm văn: Tả một cây ăn quả mà em thích. (Giấy kiểm tra) 
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II. TOÁN 
Bài 1: Đăt tính và tính: 
 a) 9660 : 46 =?                            b) 61652 : 259 =?                                  c) 368 x 405=?   
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 2:Một nhà máy sản xuất ngày đầu được 2438 đôi giày; ngày hai hơn ngày đầu 326 
đôi; ngày ba ít hơn ngày hai 129 đôi . Hỏi cả ba ngày sản xuất bao nhiêu đôi giày? 
                                                                  Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Một hình vuông có chu vi 
bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông? 
                                                           Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 705cm2 = ......dm2.......cm2          534g = ........hg.......g           210 phút =........giờ......phút 
 9m2 2dm2 = ...........dm2                      4m 5mm = ............mm        

2
1 ngày =.........giờ 

 7050 kg = .......tấn .......kg          
4
3m = ...........cm                   5 phút =.............giây 

Bài 5: Tính nhanh: 
           13276 - (4500 + 3276)                                225 x 17 – 17 x 125 
=....................................................................   =................................................................... 
=....................................................................   =.................................................................. 
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ĐỀ 2 
I. TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 
- (lội/ nội): lặn .........; ............nước; bà ...........;....................ngoại 
- (leo/neo): .............trèo; ..............núi;...............đơn; nhổ.............; ..............teo 
- ( lối/nối): .............đi;.............đường dây; .................nhỏ;....................liền 
Bài 2: a) Gạch chéo chủ ngữ- vị ngữ: 
 Bầu trời tối sầm lại. Nước lũ như một con trăn khổng lồ hung hăng ào đến, phóng  
 
ầm ầm qua thung lũng. Nó có sức mạnh thật khủng khiếp. 
 
b) Gạch chân DT- ĐT – TT trong đoạn trên. 
c) Tìm từ láy trong đoạn văn trên:................................................................................. 
Bài 3:  
a) Thêm bộ phận còn thiếu trong các câu sau: 
- Tối tối, mẹ em............................................................................................................. 
- Vì trời mưa to, bố........................................................................................................ 
- Để đạt thành tích cao, các bạn lớp em......................................................................... 
- Nếu em chăm chỉ học, em............................................................................................ 
- Bằng chiếc xe đạp, hai chị em ..................................................................................... 
b) Nêu ý nghĩa các trạng ngữ trong câu trên: 
-Trạng ngữ (1) chỉ:........................................... 
- Trạng ngữ(2) chỉ:.......................................... 
- Trạng ngữ (3) chỉ:....................................... 
- Trạng ngữ (4) chỉ:...................................... 
- Trạng ngữ(5) chỉ:.................................... 
Bài 4: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau: 
- Lên 6 tuổi chú học một ông thầy trong làng. 
- Càng lên cao trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ  dần. 
- Đầu hè tiếng tu hú gần xa ran ran. 
- Xa xa những đám giống lúa mới đã ngả màu vàng. 
- Trên đường làng tiếng gọi nhau í ới tiếng chân người chạy lép nhép. 
Bài 5: Tập làm văn: Tả một đồ chơi có ý nghĩa sâu sắc đối với em. 
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II. TOÁN 

Bài 1: Tính: 
a) 
4
3  + 

6
5 =............................................... b) 4: 

5
9 : 

3
10=........................................................ 

 
c)
3
2 + 

6
1  - 

12
7 =..........................................c)8 x 

5
3  : 

5
12=..................................................... 

Bài 2: Tìm x:  
a) x – 1164 = 1456 : 52      b) 45602 : ( x + 24) = 151         c) X x 21 = 3885 : 37 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
 Bài 3: Khối 4 có 318 học sinh, mỗi học sinh mua 12 quyển vở; khối lớp 5 có 279 học 
sinh, mỗi học sinh mua 15 quyển vở. Hỏi cả hai khối mua tất cả bao nhiêu quyển vở? 
                                                             Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
   
 Bài 4: Lớp 4A và lớp 4B trung bình mỗi lớp có 22 bạn đạt vở sạch chữ đẹp. Hỏi lớp 4A 
có bao nhiêu bạn đạt biết lớp 4B có 24 bạn đạt? 
                                                            Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  Bài 5: Tính nhanh: 
 a) 154 x 82 + 154 x 17 + 154               b) 386 + 388 + 390 - 90 - 88 - 86 
=.............................................................=........................................................................... 
=.............................................................=........................................................................... 
=.............................................................=........................................................................... 
=............................................................=........................................................................... 
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ĐỀ 3 
I. Tiếng việt 
Bài 1: Điền iêu/ iu( tự điền thêm dấu thanh ): 
- l..........x.........                - xế ch..........              - th...... ...niên 
- t.........ngh......                - t........tít                    - h........  bài 
- đ......đứng                      - đ.....con                    - nhỏ x...... 
Bài 2: a) Tìm từ láy, từ ghép: 
lành lạnh, đậm đà, tĩnh mịch, thung lũng, trăng trắng, lạnh giá, xe máy, gọn gàng, khập 
khiễng, vùng vẫy, tươi tốt, tươi tắn, trắng xóa. 
 

Từ láy 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
 

Từ ghép 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 

b) Mỗi nhóm chọn một từ để đặt câu: 
-......................................................................................................................................... 
-......................................................................................................................................... 
 
Bài  3: Tìm trạng ngữ, chủ ngữ - vị ngữ trong các câu sau: 
- Lên 6 tuổi, chú học một ông thầy trong làng. 
 
- Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ  dần. 
 
- Đầu hè, tiếng tu hú gần xa ran ran. 
 
- Xa xa, những đám giống lúa mới đã ngả màu vàng. 
 
- Trên đường làng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chân người chạy lép nhép. 
 
Bài 4: Gạch chân Danh từ (DT) - Động từ (ĐT) -  Tính từ (TT) trong các câu sau: 
 Hồ Gươm nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trông như chiếc gương soi lớn  
 
hình bầu dục. Giữa hồ, trên thảm cỏ xanh, Tháp Rùa nổi lên lung linh. Khi mây bay gió  
 
thổi, Tháp Rùa như dính vào nền trời bồng bềnh xuôi ngược gió mây.  
  
Bài 5: TLV   Hãy tả con gà trống nhà em hoặc nhà hàng xóm mà em yêu thích. 
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II. Toán 
Bài 1: Tìm x: 
  a) x + 

5
2  = 

4
5  - 

2
1      b) x - 

24
9  = 

12
3    c) x : 

14
3  = 

9
28  : 

4
9       d) 

10
7 x X = 

4
3  - 

2
1  

   .........................           .........................      ..............................    ............................. 
   .........................           .........................      ..............................    ............................. 
   .........................           ........................       ..............................    ............................. 
   .........................           .........................      .............................     ............................. 
Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 
a) 1995 + 321 x 183 – 60200 : 35              b) (2798 - 1433): 65 + 281 x 146 
=...................................................                =............................................................ 
=....................................................               =........................................................... 
=..................................................                 =.......................................................... 
 
Bài 3: Một công viên hình chữ nhật có chu vi là 1280m . Chiều dài hơn chiều rộng 
160m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?  
                                                              Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
Bài 4: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: 
40700g = ......kg.....g             7yến 407g = ...........g           75404dam = .......km......m 
2 m2 3 dm2 = .........dm2           2470cm2  = 24.....70....       2km 6m = 2006...... 
 
Bài 5: Một người đi bộ trong 4 giờ đi được 16 km. Hỏi người đó đi từ 7 giờ đến 10 giờ 
thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 
                                                                Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  Bài 6 : Tính nhanh   a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113                  b) 

5
2 + (  

8
2 +

5
3  +

8
6 ) 
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ĐỀ 4 
I. Tiếng việt 
Bài 1: Xếp các từ sau vào các cột từ láy, từ ghép: 
-nhà cửa, sừng sững, ngoằn ngoèo, quần áo, mương máng, lom khom, học hành, xe cộ 
-leng keng, đường xá, đủng đỉnh, thướt tha, trắng xóa, vùng vẫy, tĩnh mịch, ruộng rẫy 
-cần cù, xe máy, sơ sài, đậm đà, đi đứng, giá lạnh, lạnh lùng, trăng trắng, khôn khéo 

Từ láy 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
..................................................................... 

Từ ghép 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

   
Bài 2: Chọn 2 từ láy , hai từ ghép đặt câu: 
-........................................................................................................................................... 
 
-.......................................................................................................................................... 
 
-.......................................................................................................................................... 
 
-.......................................................................................................................................... 
  
 Bài 3: Thêm trạng ngữ cho thích hợp: 
- .....................................................................trăm hoa đua nở.(trạng ngữ chỉ thời gian) 
 
- .......................................................................chúng em tập thể dục.(TN chỉ địa điểm) 
 
- ........................................................................em chăm chỉ học tập.(TN chỉ mục đích) 
 
- ........................................................................Lan bị điểm kém.(TN chỉ nguyên nhân) 
 
 
   Bài 4: Tập làm văn - Viết bài văn tả cây cho bóng mát 
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II. Toán   
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 
  a) 

6
1  + 

6
5  x 

4
3                b) 3 : 

7
4  - 

3
2              c) 

10
9 : (4 - 

8
5 ) + 

4
3             d) 

5
12  + 2 x 

6
3  

=......................... .......=..................................=......................................=............................ 
=................................=..................................=......................................=............................ 
=................................=..................................=......................................=............................. 
=................................=..................................=......................................=............................ 
Bài 2: Một tấm vải dài 25m. Người ta đã may quần áo hết 

5
4 tấm vải đó. Số vải còn lại 

may túi, mỗi túi hết m
8
5  vải. Hỏi may được tất cả bao nhiêu túi? 

                                                           Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
      
Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 250m, chiều rộng bằng 

3
2  chiều dài. Tính diện tích 

hình chữ nhật? 
                                                           Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
9dam 4m =.................m                           120 dm2  =...........m2  .................cm2 
13km 12dam =...................m                   23m2 5cm2  = ................cm2 
56025kg =..............tấn........kg                 2000dm2 = ................cm2 
 
Bài 5: Tính nhanh: 
a) 

3410
265
xx
xx                      b) 988 x 69 + 12 x 69           c) 576+678+780-475-577 -679 
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ĐỀ 5 
I. Tiếng việt: 
 
Bài 1: Thêm tiếng vào chỗ chấm để tạo từ láy, từ ghép: 
- hiểm............         – vắng............        – khách ...........    – khoe ..........  – dại............. 
- hiểm............         – vắng............        – khách............    – khoe..........   – dại............. 
 
Bài 2: Điền dấu phẩy cho thích hợp. Tìm chủ ngữ - vị ngữ. 
 Mỗi cây có một đời sống riêng một tiếng nói riêng. Cây lan cây huệ cây hồng nói  
 
chuyện bằng hương bằng hoa. Cây mơ cây cải nói bằng lá. Cây bầu cây bí nói bằng quả.  
 
Cây khoai cây dong nói bằng củ bằng rễ. 
 
Bài 3: Tự chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm và sắp xếp lại các câu để được đoạn văn 
tả con mèo: 
- ..................................................có bộ lông rất đẹp: màu vàng sậm lẫn với trắng tinh và 
đen tuyền. 
- .................................................dài ngoeo nguẩy. 
- .................................................long lanh xanh biếc như ngọc bích. 
- ..................................................nhỏ có những chiếc vuốt nhọn và sắc. 
- ..................................................lơ phơ mấy sợi râu trắng cong cong. 
- ...................................................đo đỏ, đẹp như cặp son hồng. 
- .......................tròn.,...........................dựng đứng để nghe ngóng. 
 
Bài 4: Tập làm văn: Tả  một cây ăn quả mà em thích. 
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II. Toán 
Bài 1: Tìm y: 
  a) 306 00 : y = 2250 : 15            b) y : 12  = 1094 + 1807       c) 

9
35  : y = 

5
3   + 

7
6          

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
Bài 2: Lập biểu thức rồi tính: 
a) Tổng của 327 với 73 rồi nhân với 19. 
b) Hiệu của 9378 với 453 rồi chia cho 5. 
c) Số 235 được gấp lên 123 lần, rồi cộng với 456. 
a) ...................................................b)  .........................................c)................................... 
=...................................................=.............................................=..................................... 
............................................................................................................................................ 
Bài 3: a)Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo thứ nhất là 14m, đường chéo 
thứ nhất ngắn hơn đường chéo thứ hai 19m? 
 b) Tính diện tích hình bình hành, biết đáy là 46cm và chiều cao 3dm 7cm? 
                 Giải                                                            Giải 
a)...................................................................b).................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Bài 4: Cứ 18 người ăn hết 4kg500g gạo mỗi bữa. Hỏi có 54 người thì cần nấu bao nhiêu 
gạo mỗi bữa? 
                                                           Giải 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Bài 5: Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 
a) 

5
14 , 1, 

9
5 , 
14
5 , 

3
2   →  ................................................................................................. 

b)1011, 1010, 1100, 1001,1000, 1110,1111 
→   ................................................................. ................................................................... 
Bài 6: Tính nhanh   
a) 988 x 555 + 555 + 555                             b) 25512 x 32 – 20512 x 32  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ĐỀ 6 
I. Tiếng việt 
Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm (xanh rờn, xanh biếc, xanh lơ, xanh rì, 
xanh xao, xanh ngắt): 
a) Hàng cây ……………….bên sông                 d) Cỏ mọc…………….. 
b) Tường quét vôi màu ….. …………                e) Lúa con gái…………. 
c) Trời thu…….. …………                                 g) Khuôn mặt…………………hốc hác 
 
Bài 2: Gạch chéo tìm chủ ngữ - vị ngữ .Tìm DT – ĐT – TT : 
 Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ , mềm mại, rơi mà như  
 
nhảy nhót. Mùa đông khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức như bừng thức dậy, âu yếm  
 
đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa  
 
cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã đem lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh  
 
lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt. 
 
Bài 3: Viết thêm hình ảnh so sánh cho thích hợp: 
 - Đôi mắt dịu hiền của mẹ là…………………………………………………………. 
  
- Lá cọ xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như…………………………………….. 
  
- Những chùm hoa phượng vĩ nở đỏ rực như…………………………………………. 
 
Bài 4: Xếp các từ sau vao nhóm từ gần nghĩa: Đất nước, dũng cảm, non sông, quê 
hương, anh hùng, xứ sở, gan dạ, tổ quốc, anh dũng,giang sơn. 
-........................................................................................................................................... 
 
-....................................................................................................................................... 
 
 Bài 5 : TLV Tả một cây hoa mà em thích. 
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II. Toán 
Bài 1: Tìm y: 
 a) y – 264 = 1456 : 52                b) y + 532 = 48 x 23            c) 

18
17  + y = 3 : 

4
3  

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
Bài 2: Điền số thích hợp: 
15 tấn 8 yến = ..............tạ...........kg                 30043kg = ............tấn............kg 
 
4
3 km = .................m                                       

3
2 giờ = .....................phút 

8m2  16cm2  =..................cm2                           140078cm2  =...........m2...........cm2 

Bài 3: Để giúp đỡ người nghèo, hội từ thiện đã mua được 15 bao gạo, mỗi bao nặng 
100kg. Nếu phát cho mỗi hộ 50kg thì hội phát cho bao nhiêu hộ nghèo? 
                                                           Giải 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
Bài 4:Một khu đất  hình vuông có chu vi là 260m. Biết 1m2 thu được 60kg thóc. Tính 
diện tích khu đất và tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó: 
                                                              Giải 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 Bài 5: xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé  lớn: 
  a) 

8
7  , 

12
7  , 

13
7  , 

10
7  ........................................................................................................... 

  b) 
4
1 ,
10
3  ,

40
9  , 1 , 

3
8 , 
8
3 .................................................................................................... 

Bài 6: Có 4 thùng chứa tất cả 112 lít dầu. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao 
nhiêu lít dầu ? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ĐỀ 7 
I. Toán: 
Bài 1: Tính giá trị biểu thức:  
a) 1029 – 986 : 34 x 21                           b) 951010 – ( 389 x 567 +1904520 : 472)     
=............................................                 =................................................................. 
=...........................................                  =................................................................ 
=...........................................                  =...............................................................     
Bài 2: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp:   
12034m = .........km.......dm     805 hm = 8........50.........     4 tấn 25kg = ........yến........dag 
9m2 2cm2  = ...............cm2       13004dm2 = 130.....4......     

4
1 kg  = .................g 

Bài 3: Tính: 

4
3 của 12kg = .......kg                                              

3
2 của 

4
3  lít = .............lít 

 
10
7 của 5 giờ = .......giờ                                           

5
3 của 

3
2 dm =.............dm 

 
Bài 4: Một hộp bi màu có 49 viên. Biết 1/3 số bi màu xanh bằng 1/4 số bi  màu đỏ. Tính 
số bi mỗi loại? 
                                                               Giải 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 5:Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 160m. Chiều dài gấp rưỡi chiều 
rộng. Tính diện tích hình chữ nhật? 
                                                                 Giải 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Bài 6: Tính nhanh: 
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a) 27168 : 32 – 20512 : 32       b) 
1012
543

x
xx                    c) 6 x 20 - 60 : 3 + 2 

.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
II. Tiếng việt: 
Bài 1:  Tìm chữ có âm ng/ ngh điền vào chỗ chấm: 
 
- Uống nước nhớ .....................            - Ngủ ................... cày đêm 
 
- Tình sâu  .......................nặng            -    .....................trước nói sau 
 
Bài 2: Điền dấu phẩy thích hợp và tìm TN, CN – VN : (Hồ Tơ- nưng) 
 Ở phía bờ đông bắc mặt hồ phẳng lặng như gương. Những cây gỗ tếch xòe tán rộng,  
 
soi bóng xuống mặt nước. Nhưng về phía bờ tây một khung cảnh hùng vĩ diễn ra trước  
 
mắt. Măt hồ sóng chồm dữ dội, bọt tung trắng xóa, nước réo ào ào. Cách xa nửa ngày  
 
đường ta đã nghe tiếng nước réo tưởng như có trăm vạn tiếng quân reo giữa núi rừng  
 
trùng điệp. 
   
Bài 3: Tìm từ láy, từ ghép có trong bài tập 2: 

Từ láy 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
..................................................................... 

Từ ghép 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

 
Bài 4:  TLV : Tả cây cho bóng mát. 
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ĐỀ 8 
 
I.Toán: 
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
  a) 

96
72  = 

48
....   = 

......
9  = 

4
.......                      b) 

120
135  = 

.......
27  = 

8
.......  = 

.......
45  

 
Bài 2: Xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 
 
12
16  , 

2
3 , 
20
5  , 

56
8  , 

4
7 , 

75
15

→ ................................................................................................. 

 
Bài 3:  Tính: 
 
9
4  : 2 = ........................  4 -  

7
6  +  

3
2   = ................................

40
9 : 

3
8  x 

5
3 =......................... 

          =.........................                       = ................................                =........................... 
 
           =.........................                       =................................                 =........................... 
    
Bài 4: Diện tích hình chữ nhật là 

8
5m2 . Chiều dài là 

3
2 m .Tính chu vi hình chữ nhật đó 

Giải 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Bài 5: Năm nay em kém chị 10 tuổi, biết tuổi em bằng 

5
3   tuổi chị. Tính tuổi chị, tuổi em 

hiện nay? 
                                                                Giải 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
Bài 6: Tính  
 a) 156 x 31 + 156 x 99 – 156 x 30                 b) 61 x 78 – 10 x 78 – 11 x 78 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 7: Tìm một số biết rằng lấy 3586 trừ đi số đó được bao nhiêu chia 7 thì được kết quả 
bằng 168? 
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............................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................ 
 
II.Tiếng việt: 
Bài 1: a) Gạch chân từ sai lỗi chính tả và chép lại đoạn văn sau khi đã sửa lỗi sai chính 
tả: 
 Bãi ngô quê em ngày càng sanh tốt. Mới dạo lào, những cây ngô còn nấm tấm như 
mạ non. Ít lâu xau, ngô đã thành cây rung dung chước gió. Những ná ngô rộng, dài trổ ra  
mạnh mẽ, lõn là. 
- Từ viết sai:.................................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
b) Tìm TN , CN – VN trong đoạn văn trên. 
Bài 2: Phân loại các kiểu từ láy sau:  
non nớt, mập mạp, dịu dàng, thon thon, tíu tit, long lanh, phơi phới, múp míp, hối hả, no 
nê, lim dim, xào xạc, ào ào. 
- Láy âm: 
.............................................................................................................................................. 
- Láy vần: 
.............................................................................................................................................. 
- Láy cả âm và vần : 
.............................................................................................................................................. 
Bài 3: Đặt câu có hình ảnh so sánh: 
- mặt trời: 
 
- cánh đồng: 
 
- chiếc thuyền 

 
Bài 4: TLV : Tả chiếc cặp sách. 
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ĐỀ 9 
I.Toán: 
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 
a) 5 : 

3
2  - 

8
5  x 

3
2                                         b) 27453 – 532 x 35 + 8640 : 24  

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
10280m = ...........km...........dam                4 giờ 

6
5 giờ = ...............phút 

6kg 7dag = .................g                              
4
1 giờ  =.....................phút 

12050 cm2 = ............m2 ...........cm2              
8
3 km = ....................m 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tính chu vi, diện tích hình 
chữ nhật, biết chiều dài bằng

5
9  chiều rộng. 

                                                                Giải 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có độ dài đáy 100m, chiều cao 50m. Cứ 100m2 thu 
hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

Giải 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
Bài 5:Tính nhanh:         
 a)2 x 4 x 6 x 8 x 50 x 25 x 125                           b)273 + 158 + 42 + 227 
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............................................................................................................................................ 

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

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

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

............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................ 
Bài 6:  Năm nay 

8
1  tuổi bố bằng 

3
1  tuổi con. Biết bố hơn con 30 tuổi. Hỏi năm nay bố 

bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 
Giải 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
 
II.Tiếng việt      
Bài 1: Tìm tiếng có vần iên/ iêng: 
- ngẫu ....................                   - ý ..................                           - .....................hát 
-    ....................thắng                   - ..................năng                      - ......................tiến 
Bài 2: Tìm từ ghép – từ láy : 
 Biển luôn thay đổi tùy theo màu sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh,  
 
như dâng cao lên chắc nịch. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời  
 
âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu giận dữ.  
 
Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm  
 
chiêu, gắt gỏng. 
Bài 3: Thêm CN –VN để được câu miêu tả: ( nêu ý nghĩa trạng ngữ) 
a) Sáng sớm, ngoài cánh đồng........................................................................................... 
 
b) Vì nhiều ngày không mưa,............................................................................................ 
 
c) Để đường làng sạch sẽ,.................................................................................................. 
 
d) Với chiếc xe đạp cũ, ngày ngày,................................................................................. 



 20 

ĐỀ 10 
I.Toán:   
Bài 1: Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 
       

3
1 ,
4
5 , 1, 

5
2  , 

5
3 , 

9
28 ..................................................................................................... 

Bài 2: Tìm x:  
 a) 45602 : ( x - 24) = 151       b) x : 

14
3  = 

9
28  : 

4
9           c) 3885 : ( X x 21) = 3 

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
Bài 3:  Cho các số: 265, 840, 358, 143, 3000, 2895, 1010, 721 
- Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?............................................................... 
- Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?...................................................... 
- Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?..................................................... 
- Số nào không chia hết cho cả 2 và 5?........................................................................... 
Bài 4: Một xí nghiệp trong 3 ngày may được 18900 đôi giày. Hỏi trong 12 ngày thì may 
được bao nhiêu đôi giày? 
                                                                      Giải 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
   
Bài 5: Điền số hoặc đơn vị đo: 
70603m = …..km……dam…….m              9km 7dam 5cm = ……cm 
4 giờ

6
1 giờ =………phút                              13….. 5……. = 1350m 

Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 81m, chiều rộng bằng
3
2 chiều dài. 

Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được 40kg rau, mỗi ki-lô-gam bán được 1800 đồng. Hỏi 
thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tiền? 

Giải 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 7: Tìm một số biết rằng lấy 3586 trừ đi số đó được bao nhiêu chia 7 thì được kết quả 
bằng 168? 
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..............................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................ 
Bài 8: Tính nhanh giá trị biểu thức A x B: 
  A= 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679  
  B = 600 – ( 32 x 6 + 68 x 6) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
II.Tiếng việt 
Bài 1: Điền n /l: 
- ......ỗ......ực                 - .........eo đơn          - ............ảy Kiều            - .......óng.......ực. 
- ......óng........ảy           - .........eo trèo           - ..........ẫn.........ộn         - .......ói........eo 
 
Bài 2: 
a) Chọn từ láy điền vào chỗ trống: 
      (lành lạnh, lanh lảnh, ra rả, phành phạch, râm ran, te te, đều đều, mênh mông) 
 Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm 
và......................................, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng 
một con gà trống vỗ cánh...............................................và cất tiếng gáy...........................ở 
đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy...........................................Mấy 
con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy.......................................Trên mấy cây cao cạnh 
nhà, ve đua nhau kêu.....................................Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào.......... 
....................Bản làng đã thức giấc. 
 Tảng sáng, vòm trời cao xanh............................................ Gió từ trên đỉnh núi tràn 
xuống thung lũng mát rượi. 

b) Tìm CN – VN trong các câu trong đoạn văn trên. 
 
    Bài 3:  TLV : Tả con chó 
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ĐỀ 11 
 
I.Toán:   
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 a) 

84
28  =   

......
4 =   

.......
7 =   

........
1                         b) 

60
12  = 

30
......... = 

15
......... = 

5
......... 

Bài 2: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: 
 
  1450920 m 2 = .............hm2 ..........m2          8km 9m = ......................m       
  
4
3 giờ = ................phút                                

5
3 tấn =........................kg 

 ........m..........cm = 2038cm                            200402g = ............yến............g 
Bài 3: Có 3 tổ sửa đê. Tổ 1 sửa được 1263 m. Tổ 2 sửa bằng  

3
1  tổ 1 và kém tổ ba 148m. 

Hỏi cả 3 tổ sửa được bao nhiêu mét đường? 
                                                                     Giải 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Một gia đình thu hoạch rau, tháng 1 thu được 9660kg rau, tháng 2 thu bằng 

2
1  

tháng 1. Tháng 3 gấp 3 lần tháng 2. Hỏi cả 3 tháng thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau? 
Giải 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 5: Cho các chữ số: 0,1,3,5. Hãy viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau: 
…………       ……………        ………….        ………...        ………       ……….. 
………. ..       ……………        ………….        ………...        ………       . ………. 
…………       ……….....           ………….         ………          ………       ……… 
a) Số chia hết cho 9:………………………………………………………………… 
 
b) Số chia hết cho 5 và 9:……………………………………………………………. 
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c) Số chia hết cho 2,5 và 9;………………………………………………………….. 
Bài 6: Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy 

3
1  bể, vòi thứ 2 chảy 

5
2  bể. Hỏi trong 1 giờ cả 2 vòi 

chảy được bao nhiêu phần bể nước? 
Giải 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
II.Tiếng việt 
Bài 1: Chọn từ thích hợp(choách choách, lộp bộp, rực rỡ, ào ào, tí tách)điền vào..... 
- Tiếng lá khô trên đất...............................muốn trở mình đón gió. 
- Tiếng mưa rơi ..................................trên mái nhà. 
- Tiếng gió ................................... lan đâu đó. 
- Những khóm hoa hồng.............................khoe sắc thắm. 
- Những cặp chào mào liến thoắng gọi nhau................................. 
Bài 2: Thêm trạng ngữ. Tìm CN –VN trong các câu sau: 
- Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. 
............................................................................................................................................ 
- Người từ khắp nơi ào ào đổ tới. 
......................................................................................................................................... 
- Các bác nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa. 
............................................................................................................................................ 
- Chúng em nô đùa vui vẻ. 
.......................................................................................................................................... 
   
Bài 3: Tìm từ có âm đầu l/n để điền vào chỗ chấm: 
 
- Nước chảy…………….            - Ngôi sao ………. ……..         - Hạt sương………. 
 
- Chữ viết……………….            - Căn phòng………  ……        - bé khóc…………. 
 
- Ánh điện ………… …..            - Tinh thần………….               -……….. ……gọn gàng 
 
- Chim hót ……………..             - Ăn uống…………  ….          - ngôi sao……….. 
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ĐỀ 12 
 
I.Toán:   
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ ... 
7 tấn 38kg = ......kg                         

4
3  km2 = ...m2                           

5
3  km2  =  ...m2    

 
8
5  km2  = ... m2                                4 phút 13 giây=..giây                3m2 65cm2 = .... cm2      

 5 giờ 15 phút =...phút                    3 tấn3kg =...kg                         5ha56m2 =....   m2   
 
Bài 2:  Năm 2008, bác Hòa thu được2 tấn 360kg thóc, năm 2009  bác thu được thu nhiều 
hơn 710kg thóc, năm 2010 thu được 3 tấn 30kg. Hỏi TB 1 năm thu bao nhiêu kg? 
                                                                 Giải 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 3:  Tìm x:  
a) x – 1164 = 1456 : 52                b) 45602 : ( x + 24) = 151            c) X x 21 = 3885 : 37 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 4:  Hai xe chở tất cả 3 tấn 250kg hàng. Xe 2chở ít hơn xe 1 là 350kg. Hỏi mỗi xe 
chở bao nhiêu kg hàng? 
Tóm tắt                                                                  Giải 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36m và có chu vi bằng 
chu vi mảnh đất hình vuông có cạnh 74m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 6: Tính nhanh: 
a) 
2
1  + 

3
1  + 

4
1  + 

4
3  + 

3
2  +

2
1                 b) 

2
1 : 

8
7  + 

2
3  : 

8
7                         c) 

3
4  : 

8
7  -  

3
1  : 

8
7  
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 7: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 12, được bao nhiêu đem chia cho 5 thì 
có kết quả là 6.  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
II.Tiếng việt 
Bài 1: Điền ch/tr: 
 Những ánh …..ớp bạc phếch, …..ói lòa. Mưa rơi lác đác rồi …..út ào xuống 
……ắng núi, …..ắng rừng. Khe suối …..ơ lòng đá cuội đang …..ở thành dòng …..ảy 
mỗi lúc một mau. Bỗng …..ốc, con khe nước dềnh ra như một con sông rộng. 
Bài 2:  a) Điền đúng dấu phẩy  
 Bộ lông gà mái mơ màu nâu vàng trông rất đẹp. Cặp mắt nâu tròn xoe vàng như hai  
 
hòn ngọc nhỏ. Mào của gà mái chỉ hơi nhu nhú đỏ tươi. Đôi cánh màu vàng sậm hơi trễ  
 
xuống bên sườn. Cặp chân ngắn và khỏe  có những móng sắc. Chùm lông đuôi cong  
 
cong mượt mà. 
 b)Tìm DT – ĐT  – TT trong đoạn văn đó. 
 
 Bài 3: Tập làm văn: Tả con mèo 
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ĐỀ 13 
 
I.Toán:   
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 
a) 91327 – 968 x 57 + 8274       b) 25335 : 45 + (24587 – 982) x 38           c) 

4
1:

3
13

9
2

−x  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
    
Bài 2: Một xe ô tô chở hai chuyến muối. Chuyến đầu chở được 3 tạ 56 kg muối, chuyến 
sau chở nhiều hơn chuyến đầu 3 yến. Hỏi trung bình mỗi chuyến ô tô chở được bao 
nhiêu ki-lô-gam muối? 
   

Giải 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 3: Đặt tính và tính: 
54804 : 12            199 x 207            14658: 21              4674 : 82             591025 - 65834  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Bài 4: Có 120 kg mì chính, nếu đóng thành gói to thì được 8 gói. Nay đóng thành các 
gói nhỏ, mỗi gói nhỏ kém gói to 7 kg. Hỏi 120 kg mì chính thì đóng được bao nhiêu gói 
nhỏ? 

Giải 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Bài 5: Tìm ba số, biết trung bình cộng của ba số là 78, số thứ nhất kém số thứ hai 16 đơn 
vị, số thứ hai kém số thứ ba 16 đơn vị.  

Giải 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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Bài 6: Tính diện tích hình thoi, biết đường chéo thứ nhất bằng 45cm, đường chéo thứ hai 
bằng  

5
3  đường chéo thứ nhất.  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 7: Viết biểu thức sau thành tích của 2 thừa số: 
a) 7 + 7 x 2 + 7 x 4 + 7 x 3                                     b)12 x 5 +  12 x 2 + 12 x 4 - 12 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
II.Tiếng việt 
Bài 1: Điền tiếp vào chỗ … để có hình ảnh so sánh: 
a) Cảnh núi rừng đẹp như……… 
b) Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như………….. 
c) Mặt hồ như………….  
Bài 2: a) Điền dấu phẩy thích hợp vào đoạn văn sau: 
 Sau khi đã lột xác thoát khỏi cái vỏ bọc xấu xí ướt sũng khoác trên mình bộ áo ngũ  
 
sắc được bay lượn trên bầu trời bao la tươi đẹp chú chuồn chuồn ớt vẫn nhớ đến lời  
 
hứa với những người bạn của mình. 
  
b) Gạch 1 gạch dưới DT, 2 gạch dưới ĐT, 3 gạch dưới TT trong đoạn văn trên. 
 
Bài 3: Chọn từ (quả cảm, bạo gan, can trường, can đảm) điền vào chỗ … 
a)Hãy ………….lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia. 
b)Các chiến sĩ của ta rất…………….., dạn dày sương gió. 
c)Giữa đêm mưa gió mà nó dám đi một mình qua bãi tha ma quả là………………thật 
d)Anh xông pha cứu người giữa cơn lũ quét hung dữ, thật là một hành động…………. 
 
Bài 4: Tìm những từ ngữ được nhân hóa trong đoạn văn sau: 
 Trên trảng đất trống mọc đầy những tai nấm rơm nhỏ nhắn, dịu dàng. Chúng đang 
hồi hộp, chờ đợi tôi đến hái, Thỉnh thoảng, tôi tìm thấy một bông lan kín đáo, e lệ núp 
sau một thân cây lực lưỡng, rắn rỏi. Đi trong rừng, mỗi bước chân tôi đều được những 
chiếc lá vàng nâng đỡ, ôm ấp. 
- Từ được nhân hóa: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ 14: ÔN TẬP &  NÂNG CAO LỚP 4 
I. Toán: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
4 568 + 23 685       5 206 103 – 357 609      38 x 609        68 027 : 86       486 700 : 67 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Tính nhanh 
a) ( a: 1 – a x 1): (2010 x n + n)                        b) 213 x (39 +27) – 13 x (27 +39) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 3: An và Chi sưu tầm được tất cả 375 cái tem. Nếu chuyển 73 cái tem của An sang 
số tem của Chi thì số tem của Chi hơn số tem của An 13 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn sưu 
tầm được bao nhiêu cái tem? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 4: Hiện nay ông hơn cháu 64 tuổi. Hai năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 84 
tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 5: Khi trừ một số có bốn chữ số cho 543, bạn Lan đã đặt tính các chữ số ở số bị trừ 
và số trừ thẳng cột từ trái sang phải nên được kết quả sai 1212. Hãy tìm hiệu đúng và số 
bị trừ? 



 29 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
II. Tiếng việt: 
Bài 1:  Cho các kết hợp hai tiếng sau: 
Xe đạp, xe máy, xe cộ, máy bay, đạp xe, xe kéo, kéo xe, xe pháo, khoai nướng, khoai 
luộc, luộc khoai, múa hát, tập hát, tập múa, bánh rán, rán bánh, bánh kẹo. 
a) Những kết hợp nào trong các từ trên là từ ghép? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
b) Hãy phân loại các từ ghép đó? 
- Từ ghép có nghĩa phân loại:…………………………………………………………… 
- Từ ghép có nghĩa tổng hợp:…………………………………………………………… 
 
Bài 2: Chọn từ láy thích hợp điền vào chỗ……….  
a) Ánh nắng ban mai……………………..trải khắp cánh đồng.  
b) Đồng lúa vàng………………………..gợn sóng. 
c) Sóng biển vỗ…………………………..vào vách đá. 
d) Suối chảy…………………………….trong rừng sâu. 
 
Bài 3: TLV: Tả đồ dùng học tập mà em yêu thích. 
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ĐỀ 15: ÔN TẬP &  NÂNG CAO LỚP 4 
I. Toán: 
Bài 1: Đặt tính và tính: 
38621 – 8709          5384 + 901736           49 x 524             528 : 56            61652 : 259     
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
Bài  2: Hai thùng chứa tất cả 40 lít dầu. Nếu lấy 5 lít ở thùng 1 đổ sang thùng 2 thì số 
dầu chứa trong hai thùng sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Bài 3: Điền số thích hợp: 
6km20m = ............... m           3 giờ 

4
3 giờ = ............. phút        435yến =.......tấn.......kg 

5 tấn 3 yến =............. kg         
5
2 giờ =.................giây                38m2cm=.............cm 

6hm 3m =.................dm         
5
1  km =................m                    40kg 5g =................g 

Bài 4: Lớp 4a, 4b,4c trồng cây. Biết trung bình cộng số cây 3 lớp đã trồng 220 cây. Nếu 
lớp 4a trồng bớt đi 30 cây, lớp 4b trồng thêm 80 cây, lớp 4c trồng thêm 40 cây thì số cây 
ba lớp bằng nhau. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Tìm hai thừa số có tích bằng 65. Biết rằng nếu một số tăng thêm 52 đơn vị và giữ 
nguyên thừa số kia thì tích mới bằng 325? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
II. Tiếng việt: 
Bài 1: Gạch từ dùng sai và tìm từ thay thế cho thích hợp: 
a) Minh phát biểu trước lớp một cách rất tự hào.( Từ thay thế:……………………….) 
b) Lan rất chân chính, nghĩ sao nói vậy.  .( Từ thay thế:……………………….) 
c) Vì lòng tự ti, anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người.(Từ đúng………. 
d) Người nào tự tin, người đó sẽ không tiến bộ.( Từ thay thế:……………………….)   
e) Là học sinh giỏ nhất trường nhưng Minh không bao giờ tự ái.(Từ đúng……………) 
   
Bài 2: Tìm danh từ và xếp thành 2 nhóm: Danh từ chung – Danh từ riêng : 
  “ Bầu trời Việt Nam luôn một màu thắm biếc, những bãi cát vàng nghe tiếng lao xao, 
ầm ầm của biển xanh bát ngát chân trời. Đất nước này có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp 
tuyệt vời: hàng ngàn hòn đảo ở Vịnh Hạ Long, những hòn Trống Mái ở Sầm Sơn, Nha 
Trang, những Tháp Tràm cổ kính rêu phong.”    
- Danh từ chung: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- Danh từ riêng: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………        
Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau có sử dụng các biện pháp nghệ thuật : 
- ríu rít: …………………………………………………………………………………… 
- ngược xuôi: ……………………………………………………………………………... 
- ầm ầm: ………………………………………………………………………………….. 
 
Bài 4: TLV: Tả đồ chơi mà em yêu thích. 
 
 
 
 
 
 
 
 


