
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 4

----------------------------

I.    Số học: Số tự nhiên 

Đọc, viết, phân tích cấu tạo số 

Hàng 
trăm 
nghìn

Hàng 
chục 
nghìn

Hàng 
nghìn

Hàng 
trăm

Hàng 
chục

Hàng 
đơn vị

Đọc là: Năm trăm chín mươi hai triệu bốn trăm ba mươi hai 
nghìn năm trăm tám mươi chín
So sánh số tự nhiên 

Vì số 24 389 có ít chữ số hơn số 100 000. 

ü Hai số này có số chữ số bằng nhau

ü Cả hai số đều có các chữ số ở hàng trăm nghìn, hàng chục 
nghin và hàng nghìn giống nhau. 

ü Hàng trăm có: 8 > 4 nên 267 845 > 267 483

Lớp nghìn Lớp đơn vị

Hàng 
trăm 
triệu   

Hàng 
chục 
triệu

Hàng 
triệu

Lớp triệu



+ Với phép cộng có nhớ, nhớ vào số liền trước của lượt cộng có nhớ.

Ø 1 cộng 8 bằng 9, viết 9.
Ø 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1.
Ø 4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1.
Ø 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
Ø 2 cộng 3 bằng 5, viết 5.

Ví dụ:

+ Với phép trừ có nhớ, nhớ vào số liền trước lượt trừ có nhớ của số trừ.
Ví dụ:

Ø 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. 
Ø 8 trừ 3 bằng 5, viết 5.
Ø 4 không trừ được 5, lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết 9 

nhớ 1.
Ø 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
Ø 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

- Tính chất giao hoán của phép cộng:

a + b = b + a

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

- Tính chất kết hợp của phép cộng:

(a + b) + c = a + (b + c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất 
với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Các phép tính với số tự nhiên 

Ø Phép cộng (trừ)

- Thực hiện cộng (trừ) các số lần lượt từ phải sang trái.



- Nhân với với số có nhiều chữ số.
Ví dụ:

Ø 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
Ø 2 nhân 9 bằng 18, viết 8, nhớ 1.
Ø 2 nhân 5 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
Ø 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
Ø 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
Ø 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
Ø 3 nhân 9 bằng 27, viết 7, nhớ 2. 
Ø 3 nhân 5 bằng 15, thêm 2 bằng 17, viết 7, nhớ 1.
Ø 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
Ø 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
Ø Hạ 6.
Ø 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1.
Ø 1 cộng 7 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
Ø 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
Ø 2 cộng 7 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
Ø 3 thêm 1 bằng 4, viết 4.

- Tính chất giao hoán của phép nhân:

a x b = b x a
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

- Tính chất kết hợp của phép nhân:

(a x b) x c = a x (b x c)

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất 
với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Ø Phép nhân



- Nhân một số với một tổng

a x (b + c) = a x b + a x c

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số 
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Nhân một số với một hiệu

a x (b - c) = a x b - a x c
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị 
trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Ví dụ: 5 x (4 – 2)  = 5 x 4 – 5 x 2
= 20 – 10
= 10

Ví dụ: 5 x (4 + 2)  = 5 x 4 + 5 x 2
= 20 + 10
= 30

- Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. 

Ta có:
+ 2 cộng 7 bằng 9.
+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, 
được 297 

Khi nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 ta sẽ làm như sau:
+ Bước 1: Tìm tổng các chữ số của số đó.
+ Bước 2: Viết tổng vừa tìm được vào giữa hai chữ số của số 
đó, ta sẽ được kết quả cần tìm. 



Ø Phép chia

- Chia một tổng cho một số

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều
chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số
chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ: (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 
21 : 7

= 5 + 3 
= 8

- Chia một số cho một tích
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó
cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa
số kia.

Ví dụ: 24 : (3 x 4) = 24 : 3 : 4
= 8 : 4
= 2- Chia một tích cho một số

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể một thừa
số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số
kia.

Ví dụ: (9 x 15) : 3 = (9 : 3) x 
15

= 3 x 15
= 45

- Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta
có thể cùng xóa một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận cùng của số
chia và số bị chia, rồi chia như thường.

Ví dụ: 320 : 40 = 320 : (10 x 4)
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4
= 8



II.    Đại lượng 

Đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô-gam Bé hơn ki-lô-gamKi-lô-gam

tấn tạ yến kg hg dag g

1 tấn

= 10 tạ

= 1000 kg

1 tạ

= 10 yến

= 100kg

1 yến

= 10kg

1kg

= 10hg

= 1000g

1hg

= 10dag

= 100g

1dag

= 10g

1g

Nhận xét:

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

Đơn vị đo diện tích

Ø Viết tắt là: dm²

1dm² = 100cm²

Ø Viết tắt là: m²

1m² = 100dm²

Đơn vị đo thời gian

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

Đề-xi-mét vuông

Mét vuông



III.    Hình học 

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

A

O B

Góc tù lớn hơn góc vuông.

Cạnh: OM và ON

Góc tù: đỉnh O

Góc bẹt bằng hai lần góc vuông.

Góc bẹt:

Cạnh: OC và OD

đỉnh O

Góc nhọn

Góc nhọn bé hơn góc vuông.
Cạnh: OA và OB

Góc nhọn: đỉnh O

M

O N

Góc tù

Góc bẹt

OC D



Hai đường thẳng vuông góc

C

B

Hai đường thẳng vuông góc với nhau

tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh.

Hai đường thẳng song song

A B

CD

Hai đường thẳng song song với nhau

KHÔNG BAO GIỜ CẮT NHAU



IV.    Giải toán có lời văn 

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Tổng của hai số là 40. Hiệu của hai số đó 10. Tìm hai số đó.

Số bé: 

Số lớn: 
10 40

Bài giải
Số bé là:

(40 - 10) : 2 = 15

Số lớn là:
40 - 15 = 25

Đáp số: Số bé: 15
Số lớn 25

Số bé: 

Số lớn: 

Số lớn là:
(40 + 10) : 2 = 25

Số bé là:
40 - 25 = 15

Đáp số: Số bé: 15
Số lớn 25

?

?

Cách 1
Tóm tắt

Cách 2

Số bé: 

Số lớn: 

Bài giải

Tóm tắt

10 40



V.       Dấu hiệu chia hết 

Dấu hiệu chia hết cho 2

- Các số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 
thì chia hết cho 2. 
- Các số có chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 
thì không chia hết cho 2. 

Số chia hết cho 2 là số chẵn.
Ví dụ: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; …..; 156 ; 160 ; … là các số 

chẵn.Số không chia hết cho 2 là số lẻ.
Ví dụ: 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; …..; 567 ; 569 ; … là các số 

lẻ.Dấu hiệu chia hết cho 5

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia 
hết cho 5. - Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 
thì không chia hết cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 9

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia 
hết cho 9. - Các số có tổng các chữ số không chia hết cho
9 thì không chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia 
hết cho 3. - Các số có tổng các chữ số không chia hết cho
3 thì không chia hết cho 3.



Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “15 tấn 30kg = … kg”
là:

A. 1530 B. 15030 C. 1503 D. 15003

Câu 2: Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 4 góc vuông

Câu 3: Giá trị của chữ số 5 trong số 658941 là:

A. 5 B. 5 000 C. 50 000 D. 500 000

Câu 4: Mỗi bao có 50kg xi măng. Hỏi cần bao nhiêu bao xi măng như
thế để có 4 tấn xi măng?

A. 20 bao B. 60 bao C. 80 bao D. 90 bao

Câu 5: Giá trị của biểu thức 75 x 19 + 25 x 19 là:

A. 7500 B. 1090 C. 1900 D. 5700

Câu 6: Trung bình cộng của hai số là 37. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 55 B. 45 C. 28 D. 67

BỘ 5 ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 4

----------------------

ĐỀ SỐ 1
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

a) 37965 – 5286       b) 42156 – 4278     c) 537 x 204      d) 15980 : 34 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

Câu 2. Tìm y: (2 điểm)

a)    y – 4628 = 14536                                            b) y : 270 = 406 
……………………………                      ………………………………

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

Câu 3. Có 3 xe chở gạo. Hai xe đầu mỗi xe chở 150 bao gạo, xe còn lại 
chở 154 bao gạo. Mỗi bao gạo nặng 50kg. Hỏi cả ba xe chở tất cả bao 
nhiêu tạ gạo? (3 điểm) 
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..



Đáp án đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) HS tự đặt tính
a) 32679                     b) 37 878              c) 109 548                    d) 470
Câu 2. (2 điểm) 
a) y – 4628 = 14536                                          b) y : 270 = 406

y = 14536 + 4628                                            y = 406 x 207
y = 19 164                                                       y = 109 620

Câu 3. (2 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B B C C C A

Bài giải
Hai xe đầu mỗi xe chở được số ki-lô-gam là:

150 x 50 = 7500 (kg)
Hai đầu xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

7500 x 2 = 15000 (kg)
Xe còn lại chở số ki-lô-gam gạo là:

154 x 50 = 7700 (kg)
Cả ba xe chở số ki-lô-gam gạo là:

15000 + 7700 = 157700 (kg)
Đổi 157700kg = 1577 tạ

Đáp số: 1577 tạ



ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Điền vào chỗ chấm số thích hợp:

25cm² 9mm²  = …….. mm² 

A. 2590                B. 259                   C. 2509                  D. 25090

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 22m. Chiều dài gấp 11
lần chiều rộng. Vậy chiều dài hình chữ nhật là:

A. 22 x 11 = 221m B. 22 : 11 = 2m

C. 22 x 11 = 242m D. 22 - 11 = 11m

Câu 3: Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức
là:

(36 x 12) : 4 = (36 ….. 4) ….. 12

A. Phép nhân và phép chia B. Phép chia và phép nhân

C. Phép nhân và phép cộng D. Phép chia và phép cộng

Câu 4: Số dư trong phép chia 3600 : 700 là:

A. 1 B. 10 C. 100 D. 0

Câu 5: Hai đường thẳng vuông góc sẽ tạo ra:

A. Nhiều góc vuông B. 2 góc vuông

C. 1 góc vuông D. 4 góc vuông

Câu 6: Thương của phép chia 37396 : 53 có:

A. 1 chữ số B. 2 chữ số C. 3 chữ số D. 4 chữ số



Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 2405 x 302                                                            b) 11086 : 482

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

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

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

…………………………………           ……………………………....... 
Câu 2. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:

2000 – 21 x 34 : 2

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………............

Câu 3. (1 điểm) Tìm x:

a) 45451 : x = 151 b) x x 35 = 25 x 49

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

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

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

Câu 4. (2 điểm) Tính nhanh:

a) 25 x 9101 x 4 b) 99 x 55 + 55

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

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

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



Câu 5. (1 điểm) Để lát một căn phòng hình chữ nhật người at dùng 
2100 viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính diện tích căn phòng
bằng m²? 
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………............



ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) HS tự đặt tính

a) 726310 B) 23

Câu 2. (1 điểm)

2000 – 21 x 34 : 2

= 2000 – 714 : 2

= 2000 – 357

= 1643
Câu 3. (1 điểm)

a) 45451 : x = 151 b) x x 35 = 25 x 49

x = 45451 : 151 x x 35 = 1225

x = 301 x = 1225 : 35

x = 35

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C C B C D C

Tuổi con: 

Tuổi mẹ: 

Câu 4. (1 điểm)
a)    25 x 9101 x 4                                        b)  99 x 55 + 55

= 227525 x 4                                              = 2475 + 55
= 910100                                                    = 2530



Câu 5. (1 điểm)

Bài giải
Diện tích nột viên gạch hình vuông là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Diện tích căn phòng là:
400 x 2100 = 840000 (cm2)

Đổi 840000cm2 = 84m2

Đáp số: 84m2



ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức:

360 x (18 – 12) = 360 … 18 – 360 … 12

A. + B. - C. x D. :

Câu 2: Trong hình bên cặp cạnh nào song song với nhau:

A. AB và AD

B. AD và DC

C. AB và BC

D. AB và DC

Câu 3: Số dư trong phép tính 2400 : 500 là:

A. 4 B. 40 C. 400 D. 0

Câu 4: Cho biểu thức: 10 x = 10. Số cần điền vào ô trống là:

A. 10 B. 1 C. 0 D. 5

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 125dm2 = …m2 …dm2

là:

A. 1m2 25dm2 B. 12m2 5dm2

B. 10m2 25dm2 D. 12m2 50dm2

Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu người ta thêm 2m vào
chiều dài và giảm 2m ở chiều rộng của hình chữ nhật đó thì chu vi của
hình sẽ là:

A. Tăng thêm 4m B. Tăng thêm 8m

C. Giảm 4m D. Không thay đổi

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A B

D C



Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 1076 x 204                                                              b) 196168 : 217  

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

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

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

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

Câu 2. Tính bằng hai cách (2 điểm)

a) (15 x 24) : 6                                       b) 72 : (9 x 8) 

Cách 1:                                                  Cách 1:

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

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

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

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

Cách 2:                                                  Cách 2:

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

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

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

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

Câu 3. Để lát một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều 
rộng là 5m, người ta đã dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 
20cm. Tính số viên gạch cần để lát kín nền phòng học đó? (3 điểm)



…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………............

Câu 4. Tính nhanh (1 điểm)

19 x 40 + 59 x 19 + 19 

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………............



Đáp án đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) HS tự đặt tính

a) 1076 x 204 = 219504                                 b) 196168 : 217 = 904

Câu 2. (1 điểm)

a) (15 x 24) : 6                                       b) 72 : (9 x 8) 

Cách 1:                                                  Cách 1:

(15 x 24) : 6                                            72 : (9 x 8)

= 360 : 6                                                  = 72 : 72 

= 60                                                         = 1

Cách 2:                                                  Cách 2:

(15 x 24) : 6                                            72 : (9 x 8)

= 15 x (24 : 6)                                          = 72 : 9 : 8 

= 15 x 4                                                    = 8 : 8

= 60                                                          = 1

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C D C B A D



Câu 3. (2 điểm)

Bài giải

Diện tích phòng học là:

8 x 5 = 40 (m2)

Diện tích một viên gạch hình vuông là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Đổi 40m2 = 400000cm2

Số viên gạch cần lát kín nền phòng học đó là:

400000 : 400 = 1000 (viên gạch)

Đáp số: 1000 viên gạch

Câu 4. (1 điểm)

19 x 40 + 59 x 19 + 19 

= 19 x (40 + 59 + 1)

= 19 x 100 

= 1900



Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “31 tấn 5kg = …kg” là:

A. 315 B. 31005 C. 3105 D. 3150

Câu 2: Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

A. 3 góc vuông

B. 4 góc vuông

C. 5 góc vuông

D. 6 góc vuông

Câu 3: Giá trị của chữ số 9 trong số 3 489 323 là:

A. 9 B. 9 000 C. 90 000 D. 90 000

Câu 4: Mỗi bao có 45kg gạo. Hỏi cần bao nhiêu bao gạo như thế để có
9 tấn gạo?

A. 20 bao B. 200 bao C. 2000 bao D. 2 bao

Câu 5: Giá trị của biểu thức:

75 x 36 + 25 x 36

Câu 6: Trung bình cộng của hai số là 46. Số bé là 35 thì số lớn là:

A. 55 B. 60 C. 57 D. 65

ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng



Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

a) 45651 - 4546                                      b)   49610 - 3495

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

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

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

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

c) 214 x 266                                           d)   14025 : 85

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

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

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

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

Câu 2. Tìm y (2 điểm)

a) y – 5692 = 43582                               b) 26415 : y = 45
…………………………………           ……………………………......

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

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

Câu 3. Có 3 xe chở xi măng. Hai xe đầu mỗi xe chở 160 bao xi măng, 

xe còn lại chở 158 bao xi măng. Mỗi bao nặng 50kg. Hỏi cả ba xe chở

tất cả bao nhiêu tạ xi măng? (3 điểm) 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........



…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………….......



Đáp án đề số 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. HS tự đặt tính (2 điểm) 

a) 45651 - 4546 = 41105                       b)   49610 – 3495 = 46115

c) 214 x 266 = 56924                             d)   14025 : 85 = 165

Câu 2: (2 điểm) 

a) y – 5692 = 43582 b) 26415 : y = 45

y = 43582 + 5692 y = 26415 : 45

y = 49274 y = 587

Câu 3: (3 điểm)

Bài giải 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B C B B A C

Hai xe đầu mỗi xe chở số
ki – lô – gam xi măng là:

160 x 50 = 8000 (kg)
Xe còn lại chở số ki – lô – gam 

xi măng là:
158 x 50 = 7900 (kg)

Cả ba xe chở tất cả số ki – lô-
gam xi măng là:
8000 x 2 + 7900 = 23900 (kg)
Đổi 23900kg = 239 tạ

Đáp số: 239 tạ



Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “6 tấn 36kg = ….kg” là:

A. 636                    B. 6360                  C. 6036                  D. 60360

Câu 2: Tích của hai số nào dưới đây bằng 10 545?

A. 95 và 11             B 95 và 101          C. 95 và 110           D. 95 và 111

Câu 3: Số dư trong phép chia 58 000 : 800 là:

A. 4                         B. 40                    C. 400                     D. 0

Câu 4: Chữ số 6 trong số 56228 có giá trị là:

A. 6                         B. 60                    C. 600                     D. 6000

Câu 5: Với m = 95, giá trị của biểu thức 15478 : (m + 47) có giá trị là:

A. 142                     B. 190                  C. 109                     D. 1090

Câu 6: Trường tổ chức cho 6910 học sinh tham quan. Hỏi phải có ít
nhất bao nhiêu xe để chở hết số học sinh đó đến nơi tham quan, biết
rằng một xe ô tô thì chở được 45 em? (Không kể tài xế)

A. 152 xe                B. 160 xe             C. 153 xe                 D. 154 xe

Phần II. Tự luận. (7 điểm)

Câu 1: Viết số hay chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

- Hình A có …..góc vuông, ….góc tù.

- Hình B có …. Góc nhọn. 

- Hình … không có góc vuông.

ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A B



Câu 2: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 1264 x 503                                                 b) 8008 : 22

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

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

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

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

Câu 3:  Điền dấu (< ; > ; =) vào ô trống: (1 điểm)

138cm2  13dm2 8 cm2

300dm2 2m2 99dm2 

Câu 4: Tìm y: (2 điểm)

a) y x 59 = 8968                                                  b) y : 23 = 158

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

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

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

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

Câu 5: Một đội công nhân sửa đường. Trong 13 ngày đầu sửa
được 768m đường, 12 ngày sau sửa được 740m đường và trong
15 ngày cuối sửa được 812m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội
công nhân sửa được bao nhiêu mét đường? (2 điểm)

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......



…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........

………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………….......



Đáp án đề số 5

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
- Hình A có 2 góc vuông, 2 góc tù. 
- Hình B có 2 góc nhọn.
- Hình B không có góc vuông.

Câu 2: (1 điểm)

a) 1264 x 503 = 635792                                             b) 8008 : 22 = 364

Câu 3: (1 điểm)

138cm2  <  13dm2 8 cm2

300dm2 > 2m2 99dm2 

Câu 4: (2 điểm)

a)  y = 152                                                                            b) y = 3634

Câu 5: (2 điểm)

Bài giải

Trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được:

(768 + 740 + 812) : (13 + 12 + 15) = 58 (m)

Đáp số: 58m

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

C D C D C D
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

I.    VĂN BẢN

Chủ điểm: Có chí thì nên

Các em đọc to rõ, chú ý cách ngắt
nhịp, biết phân biệt các giọng đọc nếu bài
có nhiều nhân vật. 

- Ông Trạng thả diều

- Có chí thì nên

- “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi

- Vẽ Trứng

- Người tìm đường lên các vì sao

- Văn hay chữ tốt
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

I.    VĂN BẢN

Chủ điểm: Tiếng sáo diều

Các em đọc to rõ, chú ý cách ngắt nhịp, 
biết phân biệt các giọng đọc nếu bài có
nhiều nhân vật. 

- Chú Đất Nung

- Chú Đất Nung (tiếp theo)

- Cánh diều tuổi thơ

- Tuổi Ngựa

- Kéo co

- Trong quán ăn “Ba cá bống”

- Rất nhiều mặt trăng

- Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

II.   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TÍNH TỪ
1. Khái niệm:
Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính
chất của vật, hoạt động, trạng thái,…

2. Phân loại:
- Từ chỉ đặc điểm: cao, thấp, rộng,…
- Từ chỉ tính chất: tốt, xấu, ngoan,…
- Từ chỉ trạng thái

3. Một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm,
tính chất:
- Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ

đã cho.
- Thêm các từ rất, quá, lắm,… vào trước hoặc

sau tính từ.
- Tạo ra phép so sánh.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

II.   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU KỂ
1. Khái niệm:
Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là những câu
dùng để:
- Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
- Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của

mỗi người.
Cuối câu kể thường có dấu chấm.
2. Câu kể Ai làm gì?
- Câu kể Ai làm gì? thường gồm hai bộ phận:
+ Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu
hỏi: Ai (cái gì, con gì)?
+ Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi:
Làm gì?
3. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt

động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây
cối được nhân hóa)

- Vị ngữ có thể là động từ hoặc động từ kèm
theo một số từ ngữ phụ thuộc (cụm động từ).
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Mở bài trong bài văn kể chuyện

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Có hai cách mở bài:
1. Mở bài trực tiếp: kể ngay vào sự việc mở đầu

câu chuyện.
2. Mở bài gián tiếp: nói chuyện khác để dẫn vào

câu chuyện định kể.

Có hai cách kết bài:
1. Kết bài mở rộng: nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời

bình luận về câu chuyện.
2. Kết bài không mở rộng: chỉ cho biết kết cục

của câu chuyện, không bình luận gì thêm.

Kết bài trong bài văn kể chuyện
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

----------------------------

III.    TẬP LÀM VĂN

Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

1. Khái niệm:
Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm
nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp
người nghe, người đọc hình dung được các
đối tượng ấy. 

2.  Cấu tạo:
- Bài văn miêu tả đồ vật có 3 phần: mở bài, 

thân bài và kết bài.
- Có thể mở bài theo kiểu trực tiếp hay 

gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng
hoặc không mở rộng.

- Trong phần thân bài, trước hết, nên tả
bao quát toàn bộ đồ vật, rồi tả những bộ
phận có đặc điểm nổi bật.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT 4

ĐỀ 1

----------------------------
I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

Viếng Lê-nin

Mát-xcơ-va, tháng 1 năm 1924, giữa mùa đông nước Nga. 
Khí trời lạnh dưới 40 độ âm. Lê-nin vừa mất được mấy 
hôm.
Một sáng, phòng số 8 khách sạn Luých có tiếng gõ cửa nhẹ. 
Một thanh niên gầy gò, đầu đội mũ cát-két, mình mặc chiếc 
áo mỏng mùa thu, tay xách một va-li bé tí bước vào nói:
- Tôi là Nguyễn Ái Quốc, người Việt Nam. Tôi vừa ở Pa-ri 
đến. Nhờ các đồng chí hướng dẫn tôi đi viếng Lê-nin.
Mấy đồng chí người Pháp và I-ta-li-a trong phòng đều 
khuyên anh đợi đến ngày mai có áo ấm hãy đi. Người thanh 
niên thở dài, ngồi uống nước chè rồi trở về phòng mình. Ai 
cũng cho rằng thế là anh chịu nghe rồi.
Ngoài trời lúc này, tuyết tạm ngừng rơi, lạnh như cắt ruột. 
Rét quá! Tiết trời như cũng chia buồn với lòng người.
Khoảng mười giờ đêm, phòng số 8 lại có tiếng gõ cửa nhẹ. 
Cửa mở. Vẫn là người thanh niên trong bộ quần áo mỏng 
mùa thu. Mặt anh xanh xám, ngón tay, mũi và tai thâm tím 
vì giá rét. Anh vừa nói vừa run cầm cập:
- Tôi vừa đi viếng Lê-nin về. Tôi không thể chờ đến ngày 
mai mới viếng người bạn vĩ đại của nhân dân các nước 
thuộc địa. Các đồng chí có nước chè nóng không?

Theo Giéc-ma-nét-tô
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Trả lời câu hỏi

1 Nguyễn Ái Quốc gõ cửa phòng số 8 khách sạn Luých để
làm gì?

A. Để nhờ các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a hướng dẫn đi 
viếng Lê-nin
B. Đề chào các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a
C. Để nhờ các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a dẫn đi đọc 
Luận cương Lê-nin

3 Vì sao Nguyễn Ái Quốc vẫn đi viếng Lê-nin ngày hôm
ấy?

A. Vì ngày mai anh phải trở về Pa-ri
B. Vì anh đã quen chịu đựng giá lạnh
C. Vì anh rất thương tiếc Lê-nin

2 Vì sao mọi người khuyên Nguyễn Ái Quốc ngày mai
hãy đi?

A. Vì ngày mai trời sẽ ấm hơn
B. Vì thấy anh chưa có áo ấm
C. Vì nghĩ rằng anh ở Mát-xcơ-va lâu, còn đủ thời gian đi
viếng

4 Dáng vẻ của Nguyễn Ái Quốc như thế nào sau khi đi
viếng Lê-nin về?

A. Gương mặt hồng hào, rạng rỡ niềm vui
B. Mặt anh xanh xám, ngón tay, mũi và tai thâm tím vì giá
rét.
C. Dáng vẻ buồn bã, kiệt quệ, đau thương.

5 Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về người thanh
niên Nguyễn Ái Quốc?

A. Đó là một người yêu nước
B. Đó là một người giàu tình cảm và kính trọng Lê-nin
C. Đó là một người rất giản dị
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1 Chủ ngữ trong câu: “Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo 
anh trai hoạt động cách mạng.” là:

A. Vào năm mười hai tuổi
B. Sáu đã theo anh trai
C. Sáu

3 Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 từ láy.

…………………………………………………………………..

2
Tính từ trong câu: “Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, 
vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước”. 
là:

A. Hồn nhiên
B. Hồn nhiên, vui tươi
C. Vui tươi, tin tưởng

4 Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: 

Người thanh niên thở dài, ngồi uống nước chè rồi trở về
phòng mình.

5 Đặt câu hỏi cho mỗi tình huống sau:

Đề nghị bạn Nga đi học đúng giờ

…………………………………………………………………

II.      Luyện từ và câu
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III.      Tập làm văn

Tả lại cây bút chì của em

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài
Giới thiệu về cây bút chì (Ai mua tặng em? Nhân dịp nào?)
2. Thân bài
- Hình dáng: Thon dài, đầu trên có cục tẩy nhỏ
- Chiều dài: Khoảng 10 cen ti mét
- Màu sắc: Sọc vàng đen; xanh nước biển
- Đặc điểm:
•Họa tiết: Chữ trên thân bút
•Chất liệu của bút: Gỗ, ruột bút: Than chì
•Công dụng chiếc bút: Dùng để tập viết, làm bài tập, vẽ....
3. Kết bài
Tình cảm của em với chiếc bút
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Nguyễn Ái Quốc gõ cửa phòng số 8 khách sạn Luých để
làm gì?

A. Để nhờ các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a hướng dẫn đi 
viếng Lê-nin
B. Đề chào các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a
C. Để nhờ các đồng chí người Pháp và I-ta-li-a dẫn đi đọc 
Luận cương Lê-nin

3 Vì sao Nguyễn Ái Quốc vẫn đi viếng Lê-nin ngày hôm
ấy?

A. Vì ngày mai anh phải trở về Pa-ri
B. Vì anh đã quen chịu đựng giá lạnh
C. Vì anh rất thương tiếc Lê-nin

2 Vì sao mọi người khuyên Nguyễn Ái Quốc ngày mai
hãy đi?

A. Vì ngày mai trời sẽ ấm hơn
B. Vì thấy anh chưa có áo ấm
C. Vì nghĩ rằng anh ở Mát-xcơ-va lâu, còn đủ thời gian đi
viếng

4 Dáng vẻ của Nguyễn Ái Quốc như thế nào sau khi đi
viếng Lê-nin về?

A. Gương mặt hồng hào, rạng rỡ niềm vui
B. Mặt anh xanh xám, ngón tay, mũi và tai thâm tím vì giá
rét.
C. Dáng vẻ buồn bã, kiệt quệ, đau thương.

5 Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về người thanh
niên Nguyễn Ái Quốc?

A. Đó là một người yêu nước
B. Đó là một người giàu tình cảm và kính trọng Lê-nin
C. Đó là một người rất giản dị
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1 Chủ ngữ trong câu: “Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo 
anh trai hoạt động cách mạng.” là:

A. Vào năm mười hai tuổi
B. Sáu đã theo anh trai
C. Sáu

3 Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 từ láy.

Ví dụ: Cánh đồng lúa rộng mênh mông.

2
Tính từ trong câu: “Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, 
vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước”. 
là:

A. Hồn nhiên
B. Hồn nhiên, vui tươi
C. Vui tươi, tin tưởng

4 Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: 

Người thanh niên thở dài, ngồi uống nước chè rồi trở về
phòng mình.
Người thanh niên: Chủ ngữ
Ngồi uống nước chè rồi trở về phòng mình: Vị ngữ

5 Đặt câu hỏi cho mỗi tình huống sau:

Đề nghị bạn Nga đi học đúng giờ

Ví dụ: Từ ngày mai, Nga có thể đi học đúng giờ được không?

II.      Luyện từ và câu
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III.      Tập làm văn

Tả lại cây bút chì của em

Bài viết tham khảo

Bút chì là đồ dùng học tập không còn xa lạ đối với mỗi 
bạn học sinh. Nó trở thành một trong những đồ dùng học tập 
cần thiết trong các giờ tập tô, tập vẽ. 

Chiếc bút chì của em là chiếc bút 2B Hutis PC-100 có 
chiều dài khoảng 20 cm. Đây là loại bút chì được làm từ chất 
liệu gỗ. Thân bút được thiết kế theo hình lục giác có tác dụng 
khiến người cầm bút cảm thấy chắc tay hơn khi sử dụng. Xung 
quanh thân bút là lớp sơn màu xanh đậm trông rất đẹp mắt. Nổi 
bật trên đó là dòng chữ HUTIS PC - 100 PENCIL màu bạc 
được in ngay ngắn. Một đầu của bút đã được gọt sẵn để lộ ra 
phần ngòi chì, đầu bút còn lại ghi kí hiệu 2B. Con số này chỉ độ 
cứng của bút chì. Ngòi chì được làm từ than, có màu đen và nét 
đậm. Mỗi khi viết hết phần ngòi nhọn, em thường lấy chiếc gọt 
có hình con gấu ngộ nghĩnh để gọt bút và viết tiếp. Chiếc bút 
ấy đã giúp ích cho em rất nhiều trong việc luyện chữ, làm các 
phép toán, đặc biệt nó giữ vai trò quan trọng giúp em tạo ra 
những bức tranh đẹp. Đó là những bức tranh về mái trường 
thân yêu, tranh về người thân trong gia đình hay những bức 
tranh về phong cảnh, con vật. 

Em rất thích chiếc bút chì 2B Hutis, nó là người bạn thân 
thiết của em mỗi khi đến lớp. Bố em nói rằng nếu em có kết 
quả học tập tốt thì sẽ mua tặng cả một hộp bút chì để em thỏa 
sức sáng tạo. Em rất vui vì điều đó, em hứa với bố sẽ thật cố 
gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 4

ĐỀ 2
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

VĂN HAY CHỮ TỐT
Thuở đi học Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều
bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản:
- Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu

quan, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn, có được không?
Cao Ba Quát vui vẻ trả lời:
- Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng.
Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên trí quan

sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ, chữ ông xấu quá,
quan đọc không được nên thét lính đuổi bà ra khỏi
huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao
Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết dù văn hay đến đâu
mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông
dốc sức luyện chữ sao cho đẹp.
Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ

cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang
vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn
những cuốn sách viết chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều
kiểu chữ khác nhau.
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày

một đẹp. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay
chữ tốt.
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Trả lời câu hỏi

1 Vì sao Cao Bá Quát thường xuyên bị điểm kém?

A. Văn dở – chữ xấu
B. Văn hay
C. Văn hay – chữ xấu

3 Từ nào là từ láy trong câu: Có bà cụ hàng xóm sang
khẩn khoản.

A. Bà cụ
B. Hàng sang
C. Khẩn khoản

2 Sự việc gì xảy ra khiến Cao Bá Quát ân hận ?

A. Chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.
B. Chữ ông đẹp quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.
C. Văn ông xấu quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.

4 Buổi tối ông viết bao nhiêu trang vở mới đi ngủ?:

A. Chín trang.
B. Mười quyển
C. Mười trang

5 Từ nào dưới đây nói lên ý chí, nghị lực của Cao Bá
Quát ?

A. Cần cù
B. Quyết chí
C. Chí hướng
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1 Dấu gạch ngang trong câu: - Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có 
hình gì bác nhỉ? có tác dụng gì?

A. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

3 Hãy đặt câu hỏi cho câu: “Cao Bá Quát nổi danh khắp
nước là người văn hay chữ tốt” là:

…………………………………………………………………..

2 Khi tranh luận một vấn đề nào đó với người khác em cần 
lưu ý điều gì?

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

4 Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: 

Con chim mẹ lấy chiếc mỏ nhọn của mình mớm từng tí thức
ăn cho chim con.

5 Chuyển câu kể sau thành 1 câu hỏi và 1 câu khiến: “Nam 
học bài.”

- Câu hỏi:…………………………………………………….
- Câu khiến:………………………………………….………

II.      Luyện từ và câu
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài
- Giới thiệu về con rô-bốt mà em có: Vì sao em có nó? rô-bốt tên 
là gì?
- Em yêu thích rô-bốt như thế nào?
2. Thân bài
- Tả hình dáng của rô-bốt:
+ Rô-bốt có tóc màu gì, khuôn mặt như thế nào?
+ Hình dáng của rô-bốt như thế nào?
+ Nó được làm từ chất liệu gì?
+ Rô-bốt được mặc bộ quần áo gì?
+ Rô-bốt của em có điểm gì đặc biệt? (Nó có thể nhắm mắt, mở 
mắt, cử động tay chân,…)
- Những hoạt động của em cùng với rô-bốt của mình:
+ Em thường xuyên chơi cùng rô-bốt vào những hôm được nghỉ 
học.
+ Em còn thường cùng rô-bốt chơi các trò chơi.
+ Buổi tối khi đi ngủ, em thường ngủ cùng với nó.
- Ý nghĩa của búp bê với em: rô-bốt là người bạn nhỏ thân thiết 
của em.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa của rô-bốt với bản thân em.
- Em hứa sẽ luôn giữ gìn và chăm sóc búp bê cẩn thận.
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III.      Tập làm văn
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App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

Trả lời câu hỏi

1 Vì sao Cao Bá Quát thường xuyên bị điểm kém?

A. Văn dở – chữ xấu
B. Văn hay
C. Văn hay – chữ xấu

3 Từ nào là từ láy trong câu: Có bà cụ hàng xóm sang
khẩn khoản.

A. Bà cụ
B. Hàng sang
C. Khẩn khoản

2 Sự việc gì xảy ra khiến Cao Bá Quát ân hận ?

A. Chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.
B. Chữ ông đẹp quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.
C. Văn ông xấu quá, quan đọc không được nên đuổi bà ra khỏi
huyện đường.

4 Buổi tối ông viết bao nhiêu trang vở mới đi ngủ?:

A. Chín trang.
B. Mười quyển
C. Mười trang

5 Từ nào dưới đây nói lên ý chí, nghị lực của Cao Bá
Quát ?

A. Cần cù
B. Quyết chí
C. Chí hướng



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

1 Dấu gạch ngang trong câu: - Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có 
hình gì bác nhỉ? có tác dụng gì?

A. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

3 Hãy đặt câu hỏi cho câu: “Cao Bá Quát nổi danh khắp
nước là người văn hay chữ tốt” là:

Ví dụ: Cao Bá Quát nổi danh khắp nước là gì?

2 Khi tranh luận một vấn đề nào đó với người khác em cần 
lưu ý điều gì?

Ví dụ: Khi tranh luận một vấn đề nào đó với người khác con 
cần có thái độ bình tĩnh, tôn trọng ý kiến của người khác.

4 Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: 

Con chim mẹ lấy chiếc mỏ nhọn của mình mớm từng tí
thức ăn cho chim con.
Con chim mẹ: chủ ngữ
Lấy chiếc mỏ nhọn của mình mớm từng tí thức ăn cho con:
vị ngữ

5 Chuyển câu kể sau thành 1 câu hỏi và 1 câu khiến: “Nam 
học bài.”

- Câu hỏi: Nam học bài phải không?
- Câu khiến: Nam hãy học bài đi!

II.      Luyện từ và câu



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

III.      Tập làm văn

Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười vừa qua, em được bố tặng 
một con rô-bốt đồ chơi rất tuyệt.

Con rô-bốt này trông ngộ nghĩnh như một chú bé tí hon. 
Chú chỉ cao chừng hai gang tay em, được làm bằng một loại nhựa 
cứng và nhẹ màu xanh dương bóng loáng.
Cái đầu to như cái hộp vuông được đặt lên thân, trông không thấy 
cổ khiến chú trông bướng bỉnh lạ! Trên đầu có hai sợi ăng-ten mọc 
rẽ ra hai bên như hình chữ C. hai tai to như hai nửa quả cam úp 
vào hai bên đầu bằng hai con ốc vít tròn rất to. Thân chú cũng như 
cái hộp hình chữ nhật dựng đứng, có những đường vẽ trang trí nổi 
cộm lên trông như chú mặc chiếc áo giáp sắt. Sau lưng có một 
ngăn trũng nhỏ đựng vừa hai viên pin, sát gần cúi núm công tắc 
nhựa màu đen. Hai bàn tay và hai chân cũng do những cái hộp 
vuông nhỏ nối vào nhau và gắn vào thân bởi những con ốc vít to. 
Nhờ vậy, tay chân chú có thể xoay về các hướng dễ dàng. Em bật 
núm công tắc lên, lập tức chú rô-bốt hoạt động ngay. Từ trong 
bụng chú, những tiếng rè rè phát ra cùng lúc hai chân chú bắt đầu 
bước đi. Chân bước từng bước oai vệ, tay chú cũng vung vẩy theo 
nhịp bước. Buồn cười nhất là cái đầu cứ quay nhìn bên phải, rồi lại 
quay sang bên trái như tìm kiếm truy bắt kẻ địch. Đang đi, đụng 
phải chân bàn hay góc tủ, chú tự động tránh sang hướng khác. 
Tiếng rè rè và bước chân của chú khiến lũ gián trong góc nhà hốt 
hoảng chạy trốn.

Em rất thích chơi với chú rô-bốt này, em xem chú như là 
một người bạn nhỏ hiếu động và thông minh.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 4

ĐỀ 3
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản
KÉO CO

1. Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng
võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác,nhưng
bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên.
Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối
phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy
thắng.
2. Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có
năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng
dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở
sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích
của người xem hội.
3. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp
trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế.
Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn
ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại
thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng
bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi
khen những chàng trai thắng cuộc.

(Theo Toan Ánh)
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Trả lời câu hỏi

1 Kéo co là một trò chơi dân gian thể hiện điều gì?

A. Sự đấu trí.
B. Tinh thần thượng võ.
C. Tài ứng xử.

3 Dựa vào bài “Kéo co”, em hãy cho biết, tục thi kéo co giữa 
trai tráng hai giáp trong làng diễn ra ở đâu?

A. Làng Tích Sơn
B. Làng Vĩnh Yên
C. Làng Phù Đổng

2 Trò chơi kéo co ở mỗi vùng, mỗi đia phương có điểm 
gì giống nhau?

A. Đó là cuộc thi giữa nam và nữ.
B. Đó là cuộc thi giữa những thanh niên cường tráng.
C. Đó là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai đội.

4
Dựa vào bài “Kéo co”, em hãy cho biết hội làng nào ở
Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ ?

A. Làng Đông Hồ
B. Làng Hữu Trấp
C. Làng Quế Võ

5 Trong bài “Kéo co”, cuộc thi kéo co vào dịp hội làng
ngoài việc đem đến niềm vui ở sự ganh đua, còn có niềm
vui từ đâu ?

A. Từ tiếng hát mừng giữa cuộc chơi
B. Từ tiếng còi rộn ràng của trọng tài
C. Từ tiếng hò reo, khuyến khích của người xem hội
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1 Trò chơi nào dưới đây được gọi là trò chơi dân gian?

A. Đấu vật
B. Bóng chuyền
C. Đá bóng

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

……………………………………………………………….

5 Chuyển câu kể sau thành 1 câu hỏi và 1 câu khiến: “Nam 
đang nghe giảng bài.”

- Câu hỏi:…………………………………………………….
- Câu khiến:………………………………………….………

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. Kéo co
B. Cái cờ
C. Co chân

3 Từ nào sau đây không thể thay thế cho từ “khuyến khích”?

A. Khích lệ
B. Khúc khích
C. Động viên
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài:
Con búp bê rất đẹp là món quà bố tặng nhân ngày sinh nhật lần 
thứ 9 của em.
2. Thân bài:
- Con búp bê có đôi mắt đen láy
- Bộ tóc vàng óng cài nơ xinh xinh.
- Hai bím tóc, làn tóc mai, khuôn mặt trái xoan.
- Búp bê mặc bộ váy hoa viền đăng ten đủ màu sặc sỡ.
- Môi đỏ như son, cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim.
- Những ngón tay thon thon búp măng.
- Chân đi hài óng ánh hạt cườm.
3. Kết bài:
- Em rất thích con búp bê.
- Em cho búp bê ngủ cùng em.
- Nó là kỉ vật, em giữ gìn cẩn thận.
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III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

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

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Kéo co là một trò chơi dân gian thể hiện điều gì?

A. Sự đấu trí.
B. Tinh thần thượng võ.
C. Tài ứng xử.

3 Dựa vào bài “Kéo co”, em hãy cho biết, tục thi kéo co giữa 
trai tráng hai giáp trong làng diễn ra ở đâu?

A. Làng Tích Sơn
B. Làng Vĩnh Yên
C. Làng Phù Đổng

2 Trò chơi kéo co ở mỗi vùng, mỗi đia phương có điểm 
gì giống nhau?

A. Đó là cuộc thi giữa nam và nữ.
B. Đó là cuộc thi giữa những thanh niên cường tráng.
C. Đó là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai đội.

4
Dựa vào bài “Kéo co”, em hãy cho biết hội làng nào ở
Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ ?

A. Làng Đông Hồ
B. Làng Hữu Trấp
C. Làng Quế Võ

5 Trong bài “Kéo co”, cuộc thi kéo co vào dịp hội làng
ngoài việc đem đến niềm vui ở sự ganh đua, còn có niềm
vui từ đâu ?

A. Từ tiếng hát mừng giữa cuộc chơi
B. Từ tiếng còi rộn ràng của trọng tài
C. Từ tiếng hò reo, khuyến khích của người xem hội
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1 Trò chơi nào dưới đây được gọi là trò chơi dân gian?

A. Đấu vật
B. Bóng chuyền
C. Đá bóng

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

Ví dụ: Bạn Nam đang làm bài tập.

5 Chuyển câu kể sau thành 1 câu hỏi và 1 câu khiến: “Nam 
đang nghe giảng bài.”

- Câu hỏi: Nam đang làm gì?
- Câu khiến: Nam hãy nghe giảng bài đi!

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. Co tay
B. Cái cờ
C. Co chân

3 Từ nào sau đây không thể thay thế cho từ “khuyến khích”?

A. Khích lệ
B. Khúc khích
C. Động viên
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III.      Tập làm văn

Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, em đuơc tặng rất nhiều đồ 
chơi. Nào là thú bông, xếp hình, đồng hồ,...Nhưng trong số đó em 
thích nhất là cô búp bê barbie mà bố em đã tặng. Em đặt tên cho 
nó là Li sa - cái tên nghe rất tây.

Li sa có mái tóc xoăn màu vàng óng ả, cái môi thì đỏ chon 
chót chúm chím cười. Nước da của cô búp bê này trắng hồng và 
được làm bằng nhựa cứng. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cái má 
phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới 
nở. Đôi mắt to tròn, xanh biếc, với hàng lông mi cong vút, và 
chiếc mũi nhỏ xinh, trông Li sa thật là ngộ nghĩnh và dễ thương. 
Li sa được khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy, 
lấp lánh nhưng sợi kim tuyến nhiều màu. Dưới chân cô là một đôi 
giầy cao gót cũng màu đỏ được gắn rất nhiều hạt kim sa lấp lánh. 
Li sa là cô búp bê xinh đẹp nhất trong số những con búp bê của 
em. Li sa là người bạn tâm sự mỗi khi em vui hay buồn vì khi 
được ngắm nhìn Li sa làm em cảm thấy phấn chấn hơn.

Em dành rất nhiêu tình cảm của mình cho Li sa nên luôn giữ 
gìn và chơi với bé cẩn thận để mãi mãi món quà của bố tặng nhân 
ngày sinh nhật lúc nào cũng như mới.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 4

ĐỀ 4
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản
Bánh khúc

Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa 
ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân 
gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm 
khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể 
chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.

Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng 
già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau 
khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi 
đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những 
chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân 
là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau 
đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được 
ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ 
xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi 
nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau 
thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng 
không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là 
loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để 
hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất 
kỳ một loại rau nào độn vào.
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Trả lời câu hỏi

1 Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?

A. Cuối năm
B. Giữa năm
C. Đầu năm, tiết trời mát mẻ

3 Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?

A. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp
B. Rau diếp, bột nếp
C. Lá gai, bột nếp

2 Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì?

A. Thơm, có màu trắng
B. Sánh như nước, màu xanh nhạt
C. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá 
khúc.

4
Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?

………………………………………………………………

5 Rau khúc sau khi hái về sẽ làm gì?

A. rửa sạch
B. luộc chín
C. cả 2 ý trên
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1 Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”

- Động từ là: ………………..……………………………
- Tính từ là: ……………………………….……………..

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

……………………………………………………………….

5 Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?
“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”

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

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. chạy bộ
B. cái tay
C. ngồi

3 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày 
đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ 
hoang mọc đầy cây tầm khúc.”

- Chủ ngữ là: ……………………………………………
- Vị ngữ là: ……………………………….……………..
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III.      Tập làm văn

Tả chiếc áo sơ mi của em.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài: Giới thiệu chiếc áo sơ mi hiện đang mặc tới lớp: Chiếc
áo có từ bao giờ? Mua hãy may trong dịp nào? Ai mua, mua ở
đâu?
2. Thân bài:
- Tả bao quát chiếc áo (kiểu áo, loại vải)
- Tả từng bộ phận:
+ Cổ áo hình dáng thế nào? Bình thường hay tròn như lá sen có
viền đăng ten không? v.v…
+ Thân áo: Rộng hay vừa? Cúc áo có gì đặc biệt? Hai vạt áo phía
trước có in hình gì không? v.v…
+ Tay áo: dài tay, cộc tay hay tay lửng?
- Thường ngày đi học về, ai giặt áo, ai là ủi áo xếp hay mắc vào
móc áo, để ở đâu?
3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ của em về chiếc áo
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III.      Tập làm văn
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Trả lời câu hỏi

1 Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?

A. Cuối năm
B. Giữa năm
C. Đầu năm, tiết trời mát mẻ

3 Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?

A. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp
B. Rau diếp, bột nếp
C. Lá gai, bột nếp

2 Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì?

A. Thơm, có màu trắng
B. Sánh như nước, màu xanh nhạt
C. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá 
khúc.

4
Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?

Rau khúc hái về rửa sạch, luộc chín, rút hết cọng già, cho 
vào cối giã nhuyễn.

5 Rau khúc sau khi hái về sẽ làm gì?

A. rửa sạch
B. luộc chín
C. cả 2 ý trên
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1 Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”

- Động từ là: hái về, rửa, luộc
- Tính từ là: sạch, chín

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

Ví dụ: Giờ ra chơi, em cùng bạn đá cầu.

5 Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?
“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”

- Câu hỏi dùng để nêu đề nghị (hoặc yêu cầu)

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. chạy bộ
B. cái tay
C. ngồi

3 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày 
đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ 
hoang mọc đầy cây tầm khúc.”

- Chủ ngữ là: Trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang
- Vị ngữ là: mọc đầy cây tầm khúc
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III.      Tập làm văn

Tả chiếc áo sơ mi của em.

Mỗi năm em lớn thêm một chút, quần áo cũ không còn mặc
vừa nữa, khi ấy mẹ lại mua cho em những bộ quần áo mới. Trong
số những chiếc áo mà em có em thích nhất là chiếc áo sơ mi
trắng. Đây cũng chính là chiếc áo mà em thường xuyên mặc đến
trường.

Vì trường em yêu cầu học sinh đến trường phải mặc áo sơ mi
trắng nên trước khi bước vào năm học mới, mẹ đã đưa em đi may
áo. Chiếc áo được may từ vải trắng tinh khôi, là màu sắc tượng
trưng cho sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Vì là áo may theo số
đo của em nên chiếc áo vừa vặn lắm. Chiếc áo được may theo
dáng đuôi tôm. Phần cổ áo được may theo kiểu cổ đức. Tay áo
không ngắn cũng không dài. Khi em mặc vào, tay áo dài đến
khuỷu tay của em. Cổ tay áo có phần bo gấu nên nhìn chúng có
vẻ đầy đặn hơn những chỗ khác. Ở phần tay áo bên trái, mẹ em
cũng nhờ cô thợ may may luôn chiếc phù hiệu của trường em lên
đó. Mỗi khi em mặc chiếc áo này thì ai nhìn vào cũng biết em là
học sinh của trường tiểu học. Ở phía trước ngực áo còn có thêu
tên của em trên đó nữa. Ở chính giữa áo là hàng cúc trắng với 5
chiếc cúc nhỏ xinh. Tương ứng với nó là 5 chiếc khuy cài áo.
Mỗi khi em mặc áo, em thường so cho hai tà bằng nhau rồi cài
cúc áo từ dưới lên trên. Em em dạy cài như vậy sẽ không sợ bị
cài lệch cúc.

Vì là áo trắng nên em sẽ giữ gìn thật cẩn thận để chiếc áo
không bị bẩn màu.

Bài viết tham khảo
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 4

ĐỀ 5
----------------------------I.     ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản

BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên. Lúc nhàn
rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật.

Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ
ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu
dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình
chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người
dạy nghề cũng phải kinh ngạc.

Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và
nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan Âm. Trương Bạch tự
nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn.

Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ
dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung
dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống
động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi
một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như
biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể tưởng
tượng nổi.

(Sưu tầm)
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Trả lời câu hỏi

1 Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì?

A. Đất sét
B. Thiên nhiên
C. Đồ ngọc

3 Pho tượng Quan Âm có điều gì khiến người ta không thể 
tưởng tượng nổi?

A. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự
ung dung và cực kì mĩ lệ.
B. Pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người 
sống vậy.
C. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm 
như biết nhìn theo.
D. Cả 3 ý trên

2 Điều gì ở Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng 
phải kinh ngạc?

A. Sự kiên nhẫn
B. Sự chăm chỉ
C. Sự tinh tế

5 Theo em, bài đọc "Bàn tay người nghệ sĩ" thuộc chủ 
điểm nào đã học?

A. Trên đôi cánh ước mơ
B. Măng mọc thẳng
C. Có chí thì nên

4
Lúc nhàn rỗi, Trương Bạch nặn những con giống bằng
gì?

A. Đất sét
B. Cát
C. Gạo
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1 Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân 
thêm tưng bừng.”

- Động từ là: ………………..……………………………
- Tính từ là: ……………………………….……………..

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

……………………………………………………………….

5 Tìm một từ trái nghĩa với từ "quyết chí"

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

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. Cái chân
B. Đi bộ
C. Chạy

3 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Ngay từ nhỏ, 
Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên.”

- Chủ ngữ là: ……………………………………………
- Vị ngữ là: ……………………………….……………..
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III.      Tập làm văn

Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

Gợi ý

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. Mở bài: Giới thiệu chiếc bàn học ở nhà.
2. Thân bài: Tả chiếc bàn
a. Tả bao quát
b. Tả từng bộ phận:
c. Công dụng:
3. Kết bài
•Bàn là người bạn thân thiết của em.
•Luôn giữ bàn sạch, không bị trầy xước ở mặt bàn.



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

III.      Tập làm văn

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
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Trả lời câu hỏi

1 Từ nhỏ, Trương Bạch đã có niềm yêu thích, say mê gì?

A. Đất sét
B. Thiên nhiên
C. Đồ ngọc

3 Pho tượng Quan Âm có điều gì khiến người ta không thể 
tưởng tượng nổi?

A. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự
ung dung và cực kì mĩ lệ.
B. Pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người 
sống vậy.
C. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm 
như biết nhìn theo.
D. Cả 3 ý trên

2 Điều gì ở Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng 
phải kinh ngạc?

A. Sự kiên nhẫn
B. Sự chăm chỉ
C. Sự tinh tế

4
Lúc nhàn rỗi, Trương Bạch nặn những con giống bằng
gì?

A. Đất sét
B. Cát
C. Gạo

5 Theo em, bài đọc "Bàn tay người nghệ sĩ" thuộc chủ 
điểm nào đã học?

A. Trên đôi cánh ước mơ
B. Măng mọc thẳng
C. Có chí thì nên
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1 Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân 
thêm tưng bừng.”

- Động từ là: nở, cho
- Tính từ là: rực rỡ, tưng bừng

4 Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì

- Ví dụ: Em đạp xe đến trường.

5 Tìm một từ trái nghĩa với từ "quyết chí"

- Ví dụ: Nản chí, nhục chí

II.      Luyện từ và câu

2 Từ nào sau đây là danh từ?

A. Cái chân
B. Đi bộ
C. Chạy

3 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Ngay từ nhỏ, 
Trương Bạch đã rất yêu thiên nhiên.”

- Chủ ngữ là: Trương Bạch
- Vị ngữ là: rất yêu thiên nhiên
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III.      Tập làm văn

Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

Năm nay em đã lên lớp Bốn. Do em phải học bài và làm nhiều bài
tập về nhà, bố mẹ đã sắp xếp cho em một góc học tập ngăn nắp, thoáng
mát. Đặc biệt hơn cả là cái bàn học xinh xắn đặt kề cửa sổ nhìn ra vườn
cây xanh rợp bóng.

Bàn được làm bằng gỗ tạp, chưa phải là gỗ tốt nhưng nhờ được
đánh véc-ni nên rất bóng loáng, cùng màu nâu sẫm như ghế và giá sách.
Mặt bàn hình chữ nhật, bề dài đúng một sải tay em, bề rộng vừa đủ ba
gang, hơi xuôi về phía em đặt ghế, tạo tư thế thoải mái khi em ngồi viết.
Độ bóng của véc-ni càng làm nổi rõ những đường vân gỗ rất đẹp. Mép
bàn phía trước có một đường rảnh dài, lõm xuống giúp em đựng bút,
thước, tẩy... khỏi bị lăn xuống theo độ dốc của bàn. Bên dưới mặt bàn là
một ngăn hộc khá rộng, em có thể kéo ra đóng vào dễ dàng khi nắm vào
cái tay cầm bằng sắt. Trong ngăn hộc này, em đựng dụng cụ học môn kĩ
thuật, bộ đò dùng học toán, nhiều hộp phấn viết bảng trắng lẫn màu,
thậm chí có cả mớ dây thun tết hình con rết, nắm sỏi tròn để chơi ô
quan... Bốn chân bàn là những thanh gỗ vuông to và cứng cáp, các góc
mép được bào nhẵn. Ba thanh gỗ dẹp hơn đóng thành hình chữ H ở
chân bàn phía gần mặt đất giữ cho các chân bàn được vững vàng chắc
chắn hơn. Mỗi khi học xong em thường thu dọn sách vở và các thứ trên
mặt bàn cho gọn ghẽ rồi lau bàn bằng khăn vải mềm. Không bao giờ em
lơ đễnh hay cố ý viết, vẽ bậy lên mặt bàn. Vì vậy mà dùng đã nửa năm
bàn vẫn còn mới.

Em yêu quý cái bàn này lắm bởi ngày nào nó cũng cùng em học tập
miệt mài. Áp má lên mặt bàn, em nghe mát rượi như có ngọn gió nào
thổi từ khu rừng xa xưa nơi cây gỗ này sinh sống. Em tưởng như nghe
được lời gió thì thầm nhắc nhở: "Cô chủ ơi, gắng học lên! Chúng tôi tin
tưởng nhiều ở cô đấy nhé!".

Bài viết tham khảo



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

Viet Nam

Australia Brazil

the U.S.A

VOCABULARY: 
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Mexico

Korea

Thailand

VOCABULARY: 
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spring

autumn winter

summer

VOCABULARY: 
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GRAMMAR

Where are you from? I’m from Viet Nam.

Where is he from? He’s from Korea.

Where is she from? She’s from Brazil.

Where are they from? They’re from Mexico.
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crayon

spoon

drink

brush

snake

play



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

read comics

play chess fish

do gymnastics

VOCABULARY: 
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play basketball

play volleyball

take photos

VOCABULARY: 
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I like playing basketball.

GRAMMAR: 

We like playing volleyball. 

They like fishing.
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He likes doing gymnastics.

GRAMMAR: 

She likes reading books. 

She likes taking photos. 
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face

PHONICS: 

space

kite bike
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PHONICS: 

rope stone

June cube
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TV

CD player MP3 player

DVD player

VOCABULARY: 

camera
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turn on

turn of

VOCABULARY: 
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PHONICS: 
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Possessive adjectives modify the noun 
following it in order to show possession. 

GRAMMAR

Personal pronouns Possessive 
adjectives

You Your

Our Our

They Their

Example: 
This is your CD.
That’s our camera.
That’s their CD player.

Always use a 
noun after a 
possessive 
adjective.



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

beach

surf kayak

sail

VOCABULARY: 
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windsurf

waterski

snorkel

VOCABULARY: 
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PHONICS: 
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GRAMMAR
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penguin

monkey kangaroo

zebra

VOCABULARY: 
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camel

crocodile

lizard

VOCABULARY: 
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PHONICS
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PHONICS
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GRAMMAR
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get up

walk to 
school

catch the 
bus

VOCABULARY: 
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have a 
shower

get 
dressed

have 
breakfast

brush my 
teeth

VOCABULARY: 
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PHONICS
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PHONICS
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GRAMMAR
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GRAMMAR

With plural nouns we use 
base form of the verb.

With singular nouns we 
add “s” or “es”

AFFIRMATIVE
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GRAMMAR
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GRAMMAR
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GRAMMAR

NEGATIVE

We use “do not / don’t ” or “does not 
/doesn’t to make the negative
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GRAMMAR

The base form is used no matter 
what the subject is
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GRAMMAR
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GRAMMAR
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GRAMMAR

The main verb in negative sentence always stays in its base 
form, even if the subject is “he”, “she”, “it”. 
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1. Circle 

waitor/customer

uniform/menu cup of coffee/ bottle of water

bowl of soup/ plate of salad waitress/customer

cup of coffee/ bottle of water
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1. Complete the sentence 

eat drink wear have read

1. She’s ... a glass of milk.

2. We always ... bread for breafast. 

3. He’s ... noodles right now. 

4. The waiter usually ... a white uniform.

5. We’re ... the menu. 
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3. Complete the words

1. to_a_ 2. ri_ht_ow 3. at the m_me_t

4. Complete the words

1. a_wa_s

2. _sua_ly

3. so_eti_es 

4. ra_el_

5. _e_er



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn

1. Circle the correct word

3. Australia / the U.S.A

2. the U.S.A / Korea1.Viet Nam / Thailand

4. Brazil / Mexico
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2. Choose the correct answer

A. I’m from Mexico.
1. Where are you from? 

B. I’m from Brazil

A. He’s from Thailand
2. Where is he from? 

B. He’s from Korea.

A. She’s from Australia.
3. Where is she from? 

B. She’s from Thailand. 
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3. Write

1. Tom is nine. ... from the U.S.A.

2.Jenny is eight. ... from Australia.

3. Chi and I are friends. ... from Viet 
Nam.

4. Jaidee and Tai are brothers. ... 
from  Thailand.

We’re      She’s     He’s       They’re
A B C D
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4. Complete the word

1__ake 4__ay

2__ayon 5__ink

3__oon 6__ush
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Task 1
1. Menu 
2. Waitress
3. Bottle of water
4. Bowl of soup
5. Customer
6. Cup of coffee

Task 2
1. drinking
2. have
3. eating
4. wears
5. reading

Task 3
1. today
2. right now
3. at the moment

Task 4
1. always
2. usually
3. sometimes
4. rarely
5. never
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Task 1
1. Viet Nam
2. the U.S.A
3. Australia
4. Brazil

Task 2
1. A
2. B
3. B

Task 3
1. C
2. B
3. A
4. D

Task 4
1. sn
2. cr
3. sp
4. pl
5. dr
6. br



App HOC247 Kids

kids.hoc247.vn


