
Họ tên:..............................................                   Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 

Lớp: 4....                            BÀI ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - ĐỀ 1 

         

I. ĐỌC HIỂU 

Nhà toán học Poát-xông 

Một lần đi chơi, hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường mua sữa. Hai 

người chỉ có một chiếc bình tám lít mà lại muốn mua có sáu lít. Trong khi đó, người chủ 

trại chỉ có  một bình mười hai lít đựng đầy sữa và một bình không năm lít. 

Làm thế nào để chia đôi được số sữa trong bình mười hai lít với một bình năm lít 

và một bình tám lít kia? 

Cậu bé Poát-xông lúc đó mới bảy tuổi, sau bảy lần đong đi chao lại, cuối cùng đã 

chia đôi được mười hai lít sữa. Từ đó, cha Poát-xông nhận biết được năng khiếu toán học 

của con trai mình. 

Trong những ngày ở quê nhà, Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách 

say sưa. Tình cờ một hôm tới Phông-ten-nơ-blô, anh gặp một người bạn cũ đang loay 

hoay giải những bài toán khó mà không giải nổi. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải 

được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì hục suốt ngày không xong. 

Trong cuộc thi học sinh giỏi toán của Pa-ri, Poát-xông được nhà thiên văn học La-

pla-xơ chấm. Vị giáo sư không thể làm anh lúng túng với bất cứ câu hỏi khó nào. Ông đã 

thốt lên: 

- Thật là một thiên tài! Anh chẳng bị bất ngờ trước bất kì câu hỏi khó nào. 

Trả lời sự thán phục của ông, Poát-xông nói: 

- Thưa giáo sư, bình thường khi giải một bài toán, tôi vẫn hay lật đi lật lại thay đổi 

các điều kiện, tự đặt ra những trường hợp phức tạp nhất. Vì vậy tôi đã không bị bất ngờ 

trước những câu hỏi của giáo sư. 

Đúng là một cách học toán thông minh. 

        Khoanh tròn trước đáp án đúng nhất :   

1.Hai cha con Poát-xông muốn mua mấy lít sữa?  

A. 12 lít                          B. 6 lít                       C. 8 lít  



2. Cha của Poát-xông đã nhận ra năng khiếu toán học của con mình nhờ vào việc gì? 

         A. Trong một lần mua sữa, cậu đã lấy được sáu lít sữa trong bình tám lít 

         B. Trong một lần mua sữa, cậu đã lấy được tám lít sữa trong bình mười hai lít 

         C. Trong một lần mua sữa, cậu đã chia đôi được số sữa trong bình mười hai lít với 

một bình năm lít và một bình tám lít.   

3. Chi tiết nào cho thấy Poát-xông yêu toán học từ lúc còn nhỏ? 

        A. Trong các môn học , Poát-xông thích nhất môn Toán  

        B. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì 

hục suốt ngày không xong. 

        C. Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách say sưa. 

4. Vì sao nhà thiên văn học La-pla-xơ đã gọi Poát-xông là một thiên tài? 

        A. Vì Poát-xông không hề lúng túng khi  biết nhà thiên văn học La-pla-xơ sẽ chấm 

điểm mình 

        B. Vì Poát-xông không hề lúng túng trước bất cứ câu hỏi nào của nhà thiên văn học 

La-pla-xơ  

        C. Vì Poát-xông tự tin hơn các thí sinh khác.  

5. Vì sao Poát-xông không cảm thấy bất ngờ trước những câu hỏi khó của nhà thiên văn 

học La-pla-xơ?  

       A. Vì Poát-xông đã từng trả lời những câu hỏi đó 

       B. Vì Poát-xông đã từng trả lời những câu hỏi còn khó hơn như thế 

        C. Vì bình thường khi giải một bài toán, Poát-xông vẫn hay lật đi lật lại thay đổi các 

điều kiện, tự đặt ra những trường hợp phức tạp nhất.  

 6. Em học tập được ở Poát-xông điều gì?  

……………………………………………………………………………………….……

………………….………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………… 

 

 

 



II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

 

1. Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì? 

Trong những ngày ở quê nhà, Poát-xông thường giải những bài toán hay một cách 

say sưa. Tình cờ một hôm tới Phông-ten-nơ-blô, anh gặp một người bạn cũ đang loay 

hoay giải những bài toán khó mà không giải nổi. Chỉ trong một giờ, Poát-xông đã giải 

được hơn chục bài toán mà anh chàng kia hì hục suốt ngày không xong. 

a. Một câu.   b. Hai câu.   c. Ba câu. 

2. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Một lần đi chơi, hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên 

đường mua sữa.” là gì? 

a. Một lần đi chơi 

b. hai cha con Poát-xông rẽ vào một trại bên đường 

c. hai cha con Poát-xông  

3. Dòng nào dưới đây đặt đúng dấu / để phân tách chủ ngữ và vị ngữ của câu? 

a. Gió / nổi lên ầm ầm như có bão. 

b. Gió nổi lên / ầm ầm như có bão. 

c. Gió nổi lên ầm ầm / như có bão. 

4.  Trong câu kể Ai làm gì? chủ ngữ thường do ……………………………………….. 

tạo thành. 

5.  Trong các câu sau đây, câu nào cụm từ các chú công nhân làm chủ ngữ? 

A. Mẹ em tặng các chú công nhân mỗi người một hộp bánh. 

B. Ông chủ điều các chú công nhân tới đây làm việc. 

C. Anh ta trao đổi công việc với các chú công nhân. 

D. Chiều nay, các chú công nhân được nghỉ làm. 

6. Trong các câu sau đây, câu nào từ mẹ em làm chủ ngữ? 

A. Món thịt rán tẩm bột của mẹ em là ngon nhất trên đời. 

B. Chiếc đồng hồ ấy là món quà tặng mẹ em nhân dịp sinh nhật. 

C. Mẹ em là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. 

D. Em yêu mẹ em nhất trên đời. 

 



7.  Trong các câu sau đây, câu nào từ chim sơn ca làm chủ ngữ? 

A. Bố mua tặng em một chú chim sơn ca 

B. Bình nuôi một chú chim sơn ca và một chú vẹt. 

C. Chim sơn ca là loài chim có tiếng hót vô cùng hay 

D. Cửa hàng bán rất nhiều loài chim nào là sơn ca, vẹt, tu hú, gõ kiến,… 

 

8.  Dựa vào bức tranh sau em hãy viết một đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu kể về công 

việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng câu kể Ai làm gì?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN - ĐỀ 1 

I. Đọc hiểu 

    1B, 2C, 3C, 4B, 5C 

     6. Em học tập được ở Poát-xông điều gì?  

- say mê học tập 

- học toán một cách thông minh: chủ động tìm hiểu kĩ vấn đề, khi giải toán thử thay đổi 

các điều kiện, đặt ra những trường hợp phức tạp nhất để tìm cách giải quyết. 

 

II. Luyện từ và câu 

1C, 2C, 3A, 4 : Danh từ hoặc cụm danh từ , 5D,6C, 7C 

8 . Học sinh tự làm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ tên:..............................................                   Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020 

Lớp: 4....                            BÀI ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - ĐỀ 2 

I. ĐỌC HIỂU 

Cậu bé người Nhật 

   Tối 16-3, tôi được phái tới trường tiểu học phụ giúp việc phân phát thực phẩm cho người 

bị nạn sau trận động đất khủng khiếp ở Nhật Bản. Trong hàng người xếp hàng rồng rắn, 

một cậu bé chừng 9 tuổi mong manh chiếc áo thun và quần đùi đang co ro trong gió rét 

căm căm. Cậu bé xếp hàng cuối cùng nên tôi sợ đến phiên nó thì chẳng còn thức ăn nên 

đi đến hỏi thăm. 

   Cậu bé kể lúc động đất và sóng thần ập đến, cậu đang học thể dục. Cha làm việc gần 

đấy. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu bé nhìn thấy người cha mắc kẹt trong chiếc xe bị 

cuốn phăng theo dòng nước. Nhà nằm sát bờ biển nên mẹ em chắc cũng không kịp thoát 

thân. Cậu bé quay người, lau vội dòng nước mắt, giọng run run khi nhắc đến người thân. 

   Thấy cậu bé lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu rồi đưa khẩu 

phần ăn tối cho cậu bé. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. 

   Tôi nghĩ chắc nó sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nhung cậu bé ôm túi lương khô, để vào thùng 

thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, cậu bé 

trả lời: “Chắc có nhiều người còn đói hơn con. Con bỏ vào đó để các cô chú phát chung 

cho công bằng chú ạ!”. 

(Hà Minh Thành) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Tác giả chú ý điều gì trong hàng người xếp hàng nhận thực phẩm? 

A.  Các học sinh của trường tiểu học 

B.  Cậu bé chừng 9 tuổi co ro trong gió rét   

C.  Hàng người xếp hàng rồng rắn 

 

2.Vì sao tác giả đến hỏi thăm câu bé xếp hàng cuối ? 

A. Vì cậu bé đứng cuối hàng nên tác giả sợ đến lượt cậu bé sẽ hết đồ ăn.  

B. Vì cậu bé trông rất mệt mỏi 

C. Vì cậu bé đang co ro trong gió rét căm căm 

 



3. Khi động đất và sóng thần ập đến, cậu bé đã chứng kiến chuyện gì xảy ra với người 

thân trong gia đình? 

A.  Người cha mắc kẹt trong chiếc xe, bị cuốn phăng theo dòng nước 

B.  Nhà cậu ở ven biển nên mẹ và em cậu không kịp thoát thân 

C.  Cả hai ý trên 

4. Khi người cảnh sát đưa cho túi lương khô (khẩu phần ăn tối), cậu bé đã làm gì? 

A.  Để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng 

B.  Ngấu nghiến ăn những miếng lương khô một cách ngon lành 

C.  Khom người cảm ơn, nhận túi lương khô rồi tiếp tục xếp hàng 

5. Câu nói của cậu bé ở đoạn cuối câu chuyện (“Chắc có nhiều người…cho công công 

bằng chú ạ !”) cho thấy điều gì ? 

A.  Cậu sợ người khác phản đối vì bị đối xử không công bằng 

B.  Cậu luôn nghĩ về người khác, muốn sống thật công bằng 

C.  Cậu bé chưa cảm thấy đói bụng bằng những người khác. 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU  

1.  Nối từ với nghĩa thích hợp: 

Tài năng  Tài năng điêu luyện trong nghề nghiệp. 

Tài trí  Tài năng và trí tuệ nói chung 

Tài tình  Giỏi và khéo đến mức đáng khâm phục khi làm việc khó 

Tài ba  Năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và sáng tạo 

Tài nghệ  Tài giỏi trong nhiều lĩnh vực 

Tài đức  Tài năng và đức độ nói chung 

 

    2.  Tìm vị ngữ thích hợp với mỗi chủ ngữ dưới đây để tạo thành câu kể Ai làm gì ? 

a) Thỏ mẹ và đàn con………………………………………………………………… 

b) Anh chàng Trống trường tôi…………………………….…………………………  

c) Bất thình lình, chị Mèo mướp……………………………………………………… 

    3.  Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu: 

a) …………………………………………………….…viết thư cho bố. 



b) …………………………….…… nhẹ nhàng khuyên bảo những bạn hay làm việc 

riêng trong giờ học. 

c) …………………………………………….… luôn luôn giúp đỡ các bạn học yếu. 

d) Có hôm Mai bị ốm, ……………………… phải lọ mọ ra vườn tự hái trầu rồi lại lúi 

húi nấu cháo đậu  cho Mai ăn. 

        4. Tìm trong đoạn văn sau các câu kể Ai làm gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các 

câu tìm được. 

Bà ngoại tôi nuôi một con mèo vàng. Nó tên là Ngố. Nó mới được một                             

tuổi rưỡi nhưng lớn lắm. Nó ăn cơm với cá kho nhạt. Chủ nhật vừa rồi, cả nhà ăn bún chả. 

Không có cơm, bà cho nó cá kho với bún. Nó liếm sạch bát như lau như li. Xem ra nó 

khôn thật, chẳng ngố chút nào đâu! Ngố thường chạy cuống quýt trước tôi. Nó đang tập 

bắt chuột nữa đấy. 

       5.  Tìm từ có tiếng “mạnh” hoặc từ có tiếng “yếu” điền vào chỗ trống cho thích hợp. 

a) Nếu ta đánh những kẻ………thì lại có những kẻ…….. đánh ta. 

b) Bạn Minh …………….nêu ý kiến của mình. 

c) Bài văn đã gây một ấn tượng…………….cho mọi người. 

d) Giọng của Hà tuy…………… nhưng những lời bạn nói lại có……………… thuyết 

phục mọi người. 

     6.  Nối các từ ở cột A với các từ có thể kết hợp được ở cột B để tạo thành các cụm từ 

hợp lí: 

A  B 

Khỏe 

 như thỏ 

 như trâu 

 như điện 

 như voi 

Nhanh 

 như gấu 

 như ngựa 

 như sóc 

 như hổ 



     7.  Ghi lại một câu tục ngữ đề cao giá trị của sức khỏe. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

      8. Quan sát bức tranh sau đây, em hãy viết một đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu kể 

về hoạt động của các nhân vật trong tranh. Đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì?. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN - ĐỀ 2 

I. Đọc hiểu:     1B, 2A, 3C, 4A, 5B 

II. Luyện từ và câu : Các câu 2,3,8 : Học sinh tự làm 

1.  Nối từ với nghĩa thích hợp: 

Tài năng  Tài năng điêu luyện trong nghề nghiệp. 

Tài trí  Tài năng và trí tuệ nói chung 

Tài tình  Giỏi và khéo đến mức đáng khâm phục khi làm việc khó 

Tài ba  Năng lực xuất sắc, khả năng làm giỏi và sáng tạo 

Tài nghệ  Tài giỏi trong nhiều lĩnh vực 

Tài đức  Tài năng và đức độ nói chung 

   4.  Các câu kể Ai làm gì?  

Bà ngoại tôi/ nuôi một con mèo vàng.  

Nó/ ăn cơm với cá kho nhạt. 

Chủ nhật vừa rồi, cả nhà/ ăn bún chả.  

Không có cơm, bà/ cho nó cá kho với bún.  

Nó/liếm sạch bát như lau như li.  

Ngố/thường chạy cuống quýt trước tôi.  

Nó/ đang tập bắt chuột nữa đấy. 

   5. a) yếu đuối , mạnh          b) mạnh dạn           c) mạnh mẽ          d) yếu ớt, sức mạnh 

   6. 

A  B 

Khỏe 

 như thỏ 

 như trâu 

 như điện 

 như voi 

Nhanh 

 như gấu 

 như ngựa 

 như sóc 

 như hổ 

7.                                            Ăn được ngủ được là tiên 

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo 



Họ tên:..............................................                   Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020 

Lớp: 4....                            BÀI ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - ĐỀ 3 

1. Gạch chân dưới từ không cùng nhóm với từ còn lại: 

a) nhân loại, nhân dân, nhân gian, nhân đức 

  b) nhân ái, nhân hậu, nhân nghĩa, nhân tài. 

  c) nhân quả, nhân tố, nhân chứng, nguyên nhân. 

2. Trong câu “Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái 

béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn”. Các từ “cái béo” “mùi thơm ” là: 
a)Danh từ b)Động từ c) Tính từ 

3. Trong câu “Cô ấy rất Hà Nội” . Từ “Hà Nội” thuộc từ loại nào? 

      a)Danh từ                      b)Động từ                      c)Tính từ 

4. Sửa lại cách viết những từ sau theo đúng quy tắc chính tả: 

a) khổng- tử b)cà mau c) Anbe anhxtanh d) lép Tônxtôi 

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

5. Tìm 4 danh từ ,động từ,tính từ có trong đoạn văn sau: 

“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.” 

a)Danh từ: ………………………………………………………………………………………………….. 

b)Động từ: ………………………………………………………………………………………………….. 

c)Tính từ: ………………………………………………………………………………………………….. 

6. Khoanh tròn vào từ nào không phải là từ láy: 

a)nhỏ nhắn b)nhè nhẹ c) nhỏ nhẹ d)nho nhỏ 

7. Dòng nào dưới đây gồm toàn từ nói lên ý nghĩa, nghị lực của con người: 

a) Kiên tâm,kiên trì, khó khăn,gian khó,gian khổ, gian lao 

b) Quyết chí,bền chí, vững chí,bền bỉ, bền lòng, quyết tâm 

c) Khó khăn, gian khó,gian khổ, gian lao, gian nan, gian truân. 

d) Quyết chí, bền chí,vững chí, gian lao,gian nan,gian truân 

8. Em hãy đổi các động từ, tính từ sau thành danh từ: 

a)đẹp ……………….…………. c) học …………………..…………. 

b)buồn ………..………….….… d)dũng cảm ………..……………….….… 

9. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về ý chí-nghị lực? 
a) Mềm nắn, rắn buông c)Chớ thấy sóng cả mà no 

Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng 
b) Chín bỏ làm mười d)Một điều nhịn,chín điều lành 



10. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy? 

a) ngoằn ngoèo, róc rách, inh ỏi, lơ thơ 

b) nho nhỏ, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen. 
c) đẹp đẽ, đi đứng, đứng đắn, đủng đỉnh. 

11. Những câu nào dưới đây không dùng với mục đích để hỏi? 

a)  Sao cậu vẽ đẹp thế?                               b)Cậu có bút bi không? 
c) Áo này có phải của cậu không?             d) Cậu nói thế mà nghe được à? 
12. “ Dòng sông mặc áo”  là cách nói theo biện pháp tu từ nào? 

 a)So sánh               b)Nhân hoá                   c)So sánh và nhân hoá 

13.  Trong câu: “Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho các loài hoa có tấm lòng 

thơm thảo.”, bộ nào là vị ngữ? 

a) Thần 

b)Quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm. 

c) Quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho các loài hoa có tầm lòng thơm thảo 

14. Trong câu “Các chị sinh viên tha thướt trong tà áo dài trắng đang hối hả đến 

trường”, bộ phận nào là chủ ngữ? 

a) Các chị sinh viên. 

b) Các chị sinh viên tha thướt. 

c) Các chị sinh viên tha thướt trong tà áo dài trắng. 

d) Các chị sinh viên tha thướt trong tà áo dài trắng đang hối hả. 

15. Căn cứ vào nghĩa của tiếng tài, xếp lại các từ: tài giỏi, tài sản, tài hoa, tài nghệ, 

tài nguyên, tài trợ, tài đức, tài lộc vào hai nhóm: 

a) Có khả năng vượt trội: ............................................................................................. 

b) Tiền của: .................................................................................................................. 

16. Tìm trong đoạn văn các động từ thuộc hai nhóm ở dưới 

Sáng sớm, sương phủ dày như nước biển. Đỉnh Đê Ba nổi lên như một hòn đảo... Em 

nhỏ đùa vui trước sàn nhà. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các 

chị sửa soạn khung cửi dệt vải. 

a) Chỉ hoạt động ............................................................................................................... 

b) Chỉ trạng thái ................................................................................................................ 

17.Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được các thành ngữ hoàn chỉnh 

a) Gầy như.................................................................................................................... 

b) Chậm như ................................................................................................................ 

c) Cao như.................................................................................................................... 

18. Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể? 

a) Hôm nay, trong giờ tập đọc, tôi được cô giáo khen . 

b). Răng em đau, phải không? c). Ôi, răng đau quá! d). Em về nhà đi. 

 



ĐÁP ÁN - ĐỀ 3 

1. a) nhân đức              b) nhân tài                c) nguyên nhân  

2. a)Danh từ  

3. c)Tính từ 

4. a)Khổng Tử b) Cà Mau c) An-be Anh-xtanh d)Lép Tôn-xtôi 

5. -    Danh từ : lá đơn, lí lẽ, Cao Bá Quát, quan , nỗi oan, bà cụ , chữ , ông , lính , 

huyện đường, câu chuyện …. 

- Động từ : viết, yên trí, xét, thét, đọc, đuổi, kể , luyện…. 

- Tính từ : rõ ràng, xấu, đẹp , hay … 

6. c) Nhỏ nhẹ 

7. b)Quyết chí,bền chí, vững chí,bền bỉ, bền lòng, quyết tâm 

8. a) vẻ đẹp / cái đẹp         b) nỗi buồn           c) sự học        d) lòng dũng cảm 
9.          c)Chớ thấy sóng cả mà no 

           Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng 

10.  a) 

11.  a)   d) 

12.  b) 

13.  c) 

14.  c) 

15.   a) tài giỏi, tài hoa, tài nghệ,tài đức,  

b) tài sản, tài nguyên, tài trợ, tài lộc 

     16.   a) đùa vui, chụm , sửa soạn, dệt 

             b) phủ, nổi  

     17.   gầy như cò hương/ xác ve / ma đói 

             chậm như sên/ rùa  

             cao như núi / cây sậy / cái sào 

     18. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ tên:..............................................                   Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020 

Lớp: 4....                            BÀI ÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - ĐỀ 4 

I. ĐỌC HIỂU 

Tấm lòng thầm lặng 

 Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại thành phố 

khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây 

quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc 

vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi: 

- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không? 

- Chắc chắn là muốn ạ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế? - Cậu bé ngạc nhiên 

trước sự quan tâm của người xa lạ. 

... Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi 

chân tật nguyền ấy. 

- Chào chị! - Bố tôi lên tiếng trước. - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến 

đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để chân cháu trở lại bình 

thường. 

- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi 

nghi ngờ nói. 

 Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả 

lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật. 

Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở 

lại. Giêm-mi kể lại cho bố tôi nghe ước mơ trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp 

đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu. 

Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như 

ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người 

giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói 

với bố tôi: “Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài”. 

- Bích Thuỷ - 

        Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? 

a. Bị tật ở chân                            b. Bị ốm nặng                              c. Bị khiếm thị 

2. Ông chủ đã làm gì cho cậu bé? 

a. Cho cậu một số tiền lớn để cậu có vốn làm ăn buôn bán. 

b. Đến nhà chữa bệnh cho cậu. 

c. Nói với người lái xe riêng đến nhà thuyết phục cha mẹ cậu và đưa cậu bé đi chữa bệnh. 

 



3. Tại sao ông chủ lại bảo người lái xe xủa mình làm việc đó? 

a. Vì ông không có thời gian.                          

b. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình. 

c. Vì ông ngại xuất hiện. 

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

a. Hãy giúp đỡ người khác một cách thầm lặng mà không cần đòi hỏi phải được cảm ơn. 

b. Hãy giúp đỡ người khác nếu mình giàu có. 

c. Hãy giúp đỡ các trẻ em nghèo, bệnh tật. 

 

II. CẢM THỤ VĂN HỌC  

     Trong câu chuyện trên, ông chủ của bố tác giả có nói: “Cho đi mà không cần nhận 

lại là niềm vui lâu dài”. Em hiểu cho đi và nhận lại nghĩa là gì? 

 

III. TẬP LÀM VĂN  

      1. Em hãy kể lại câu chuyện trên bằng lời kể của cậu bé Giêm-mi. 

     2. Em hãy thay lời của cậu bé Giêm-mi viết một bức thư ngỏ lời cảm ơn người đã giúp 

đỡ mình. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN - ĐỀ 4 

I. Đọc hiểu  

1a, 2c, 3b, 4a 

II. Cảm thụ văn học : HS tự làm theo cảm nhận của bản thân 

III. Tập làm văn : HS tự làm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Họ tên:..............................................                   Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020 

Lớp: 4....                                   ÔN TẬP KHOA – SỬ - ĐỊA 4 

 

I. ĐỊA LÍ 

 

               1 

                                               

                                     2 

                                       

                                       3 

                                4 

 

              5 
  

                                        6 

                                      7 
 

      8 
  

         9 
 

Ô chữ số 1.  Tên trường đại học đầu tiên ở nước ta  

Ô chữ số 2. Một món đặc sản, không thể không nếm thử khi đến Hà Nội  

Ô chữ số 3. Địa danh ở Hà Nôi - nơi mọi người có thể tới để tưởng nhớ Chủ tịch  

Hồ Chí Minh 

Ô chữ số 4. Tên các phố cổ ở Hà Nội thường bắt đầu bằng tiếng này  

Ô chữ số 5. Tên một chợ nổi tiếng ở Hà Nội  

Ô chữ số 6. Vị vua đã có công dời kinh đô từ Hoa Lư về Đại La (Hà Nội ngày nay) 

Ô chữ số 7. Tên một hồ nổi tiếng nằm ở trung tâm của Thủ đô Hà Nội 

Ô chữ số 8. Tên quảng trường- nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập  

Ô chữ số 9. Một lễ hội nổi tiếng ở Sóc Sơn (Hà Nội) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LỊCH SỬ 
 

                                1 
 

                                                 2 
 

                        3 

                                  

                                4 

 5 
 

                                      6 

 

                                                 7 

                                      8 

 

                                 9 

 

 

1. Một trò chơi truyền thống của ngư dân thường được tổ chức trong những ngày lễ 

hội  

2. Một ngôi chùa nổi tiếng ở Bắc Ninh con biết trong Bài Chùa thời Lý 

3. Nơi diễn ra chiến thắng trên bộ của quân ta trong kháng chiến chống quân Tống 

năm 981 

4. Tên của một phòng tuyến vững chắc được lập ra trong cuộc kháng chiến chống 

Tống năm 1077 dọc theo bờ sông Cầu ngày nay  

5. Họ của người đã trao áo long cổn cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn khi đất nước 

lâm nguy  

6. Kinh đô nước ta thời Ngô Quyền  

7. Kinh đô nước ta thời Đinh, Tiền Lê 

8. Một thứ bánh cổ truyền có hình vuông không thể thiếu trong ngày Tết 

9. Vua Lý Công Uẩn đã lấy ý nghĩa của biểu tượng này để đặt tên cho kinh đô nước 

ta vào năm 1010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                       ĐÁP ÁN 

I. Địa lí 

1. Quốc Tử Giám  

2. Phở 

3. Lăng Bác 

4. Hàng 

5. Đồng Xuân 

6. Lý Thái Tổ 

7. Hoàn Kiếm 

8. Ba Đình 

9. Hội Gióng 

10.  Hàng dọc : Thăng Long  

 

II. Lịch sử  

1. Đua thuyền 

2. Phật Tích (hoặc Chùa Giạm) 

3. Chi Lăng 

4. Như Nguyệt 

5. Dương 

6. Cổ Loa 

7. Hoa Lư 

8. Bánh Chưng 

9. Rồng bay  

10.  Hàng dọc : Thăng Long  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KHOA HỌC 

 

THÍ NGHIỆM : VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC 

1. Chuẩn bị  

- Bạn cần một túi nhựa zip (túi nhựa có khóa kéo), một ít nước, mực xanh (hoặc 

tím), bút dạ, băng dính , một đôi tay và trí tưởng tượng. 

2. Thí nghiệm:    

Bước 1 : Dùng bút dạ vẽ hình lên túi zip (sóng nước , mặt trời, đám mây…) 

 

    Bước 2 : Nhỏ 4-5 giọt mực vào cốc nước nhỏ đã chuẩn bị  

 

     Bước 3 : Đổ nước vào túi zip  



 

      Bước 4 : Khóa mép túi và chắc chắn rằng nước sẽ không bị rò rỉ ra ngoài 

 

             
 

 

   Bước 5 : Sử dụng băng dính để treo túi trên cửa sổ nơi có nhiều ánh nắng  

 

     Hãy cùng làm thí nghiệm và quan sát nó trong vài ngày để nhớ lại vòng tuần 

hoàn của nước các con đã học trong chương trình Khoa học 4 nhé ^-^ 

 

 

 

 

 



 

                              

                                             

                                       

                                       

          

     

                                

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 


