
TUẦN 3- LỚP 4 

 BÀI  ÔN TẬP TOÁN 

Bài 1: Điền <; >; = vào chỗ chấm: 

1327 … 1035                                                      82 x 10 … 41 x 20 

85305 … 87005                                                  356 … 365 

36600 … 366 x 100                                            7600 … 75000 : 10 

Bài 2: Viết số lớn nhất: có bốn chữ số; có năm chữ số. 

Bài 3: Tìm x; biết x < 9 và:  

a. x là số tự nhiên                        b. x là số chẵn                  c. x là số lẻ 

Bài 4: Viết số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 31. 

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

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

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

Bài 5: Cho các chữ số 2, 0, 3, 5  

a) Viết tất cả các số có 4 chữ số có đủ mặt các chữ số đã cho. 

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

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

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

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

 

b) Trong các số vừa viết số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho 

cả 2 và 5. 

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

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

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

Bài 6: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 

a. 97; 92; 132; 399                                    b. 138; 172; 155; 311 

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

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

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

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

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

 



Bài 7: Số trung bình cộng của hai số bằng 45. Biết một trong hai số đó bằng 37. Tìm số kia ? 

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

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

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

 

Bài 8: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 59. Tuổi con ít hơn tuổi mẹ 23 tuổi. Hỏi mẹ bao 

nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? 

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

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

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

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

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

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

Bài 9: Tổng 2 số chẵn bằng 70. Tìm hai số đó biết số lớn hơn số bé 10 đơn vị.  

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

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

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

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

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

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

Bài 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

a. 137 x 3 + 137 x 7                           b. 542 x 13 – 3 x 542 

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

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

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

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

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

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

  

 

 

 

 



 

MÔN TIẾNG VIỆT 

Câu 1: 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: …………………………………………………………………………….. 

Câu 2: Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau: 

“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.” 

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

- Tính từ: …………………………………………………………………………….. 

Câu 3: Em hãy viết một đoạn văn kể về một hoạt động của em ở trường trong đó có sử 

dụng mẫu câu kể Ai làm gì?. 

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

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

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

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

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

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

Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu 4,5,6,7 

Câu 4: Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ láy?  

A. Vắng lặng, hiếm hoi, ngẩn ngơ, chang chang 

B. Lất phất, đung đưa, loang loáng, lặng lẽ. 

C. Nhỏ nhẹ, chang chang, nhè nhẹ, bịn rịn. 

D. đung đưa, loang loáng, bịn rịn, tươi tốt. 

Câu 5: Trong câu “Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà 

trong thoáng chốc.”, bộ phận nào là chủ ngữ? 

A. Những vòm lộc non 

B. Những vòm lộc non đang đung đưa 

C. Những vòm lộc non đang đung đưa kia 

D. Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ 

Câu 6. Câu: “Cháu về đấy ư “?được dùng làm gì? 

A. Dùng để hỏi 

B. Dùng để yêu cầu, đề nghị 

C. Dùng để thay lời chào 



Câu 7. Trong câu “Lần nào về với bà Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế.” Có 

mấy động từ, có mấy tính từ? 

A. Hai động từ, hai tính từ 

B. Hai động từ, một tính từ 

C. Một động từ, hai tính từ 

Câu 8. Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ  “hiền lành” 

a) Từ cùng nghĩa với từ hiền lành là ……………………………………………….. 

b) Từ trái nghĩa với từ hiền lành là:…………………………………………………. 

Câu 9. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (hiền lành, 

hiền hòa, hiền từ, nhân ái) 

Dòng sông chảy………………giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô. 

Bạn Lan lớp em rất……………… 

Ba em luôn nhìn em với cặp mắt........................ 

Cụ già ấy là một người..................................... 

Câu 10. Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau : 

     Một ngày kia, cậu được gặp gỡ nhạc sĩ dương cầm lừng danh An-tôn Ru-bin-xtên. Con 

người nổi tiếng này đã trao cho cậu một lời khích lệ mà trước đây cậu chưa từng được nghe: 

"Này chú bé, chú có thể chơi pi-a-nô được đấy! Ta nghĩ là chú có thể chơi được... nếu như 

chú chịu khó luyện tập 7 tiếng mỗi ngày. " 

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

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

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

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

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

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


