TRẦN DIÊN HIỂN – MAI BÁ BẮC
TRẦN HIỀN LƯƠNG – LƯU THU THUỶ - LÊ THỊ CHI

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP ÁN

ÔN LUYỆN TRONG HÈ
DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 4
MÔN TOÁN – TIẾNG VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI TÁC GIẢ
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PHIẾU HỌC TẬP 1

TOÁN

4. a) 1002

b) 9871

5. Xem hình dưới đây:

6. Gợi ý: Gấp đôi lại sau đó cắt theo chiều mũi tên:

TIẾNG VIỆT
2. sinh, sao, xung, sáng, suốt, sợ
3.
- lượn, la, nở, làm
- con bướm
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4.
a) ba chữ: xanh, anh, xa
b) Trong giờ khoa học, thấy Tí đang ngủ gật, cô giáo hỏi:
- Có rất nhiều loại hoa quả tốt cho sức khoẻ như: cam, bưởi, táo,
xoài,... Tí! Theo em, còn loại hoa quả nào nữa?
Tí dụi mắt đứng dậy trả lời:
- Thưa cô, quả trứng ạ!
PHIẾU HỌC TẬP 2
TOÁN
4. Gợi ý: Họ mượn hàng xóm thêm 1 con trâu nữa là 18 con. Sau đó
chia như sau:
– Anh cả lấy

1
số trâu là 9 con;
2

– Anh thứ hai lấy
– Em út lấy

1
số trâu là 6 con;
3

1
số trâu là 2 con.
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Còn 1 con đem trả hàng xóm.
5. C. 7 hình thoi
TIẾNG VIỆT
2.
- tô màu đỏ: ra về, ra quân,
- tô màu cam: gia vị, tham gia, gia truyền, gia dụng
- tô màu vàng: cặp da, da dẻ, màu da.
3. lăn lộn, ném, lấm lem, lắc, nói, này, nào
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4. Chùa Một Cột, chùa Diên Hựu, thôn Thanh Bảo, huyện Quảng Đức,
phía tây Hoàng thành Thăng Long, thời Lí, chùa Một Cột, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
5.
Hàng ngang: thuốc, ruồi, dẫu, ăn, giấy, mất, thẳng, ngựa, cây
Hàng dọc: trung thực
PHIẾU HỌC TẬP 3
TOÁN
4. Quy luật là:
Kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó
cộng với số thứ tự của chính số đó.
Điền 28 vào ô trống.
5. Xem hình dưới đây:

6. Chú Ba Rí tính sai. Phải như sau mới đúng:
Vay cô Mơ 90 000đ, vay cô Mận 90 000đ là 180 000đ. Chú đã mua
áo khoác hết 175 000đ. Vậy chú còn 5000đ.
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TIẾNG VIỆT
2. trong, chuột, trầm, trả, chuyện, chúng, trước
3. - gì, dưới, ra rộn ràng
- tàu hoả
5. “môi hở răng lạnh”
PHIẾU HỌC TẬP 4
TOÁN
4. Hình E. Quy luật là:
Mỗi hàng có đủ 3 hình tròn, vuông, chữ nhật.
Mũi tên trong các hình cùng hàng luôn quay về cùng một phía.
5. Có 6 cách chia. Chẳng hạn:

TIẾNG VIỆT
2. cho, trong, chần chừ, trả, chín, chậm
3.
- gì, chiều
- con dơi
4.
- Hàng ngang: Nước, góp, thua, bị, lâu, lực, chèo
- Hàng dọc: nghị lực
5. B. Ngày mai đã là chủ nhật
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PHIẾU HỌC TẬP 5
TOÁN
4. Số lớn là 1000, số bé là 1.
5. Hình D.
6. Cách làm như sau:
Lần 1: Anh và An sang sông. Đến bờ bên kia An ở lại, Anh quay về
bờ bên này.
Lần 2: Anh và Báo sang sông. Đến bờ bên kia Anh ở lại, Báo quay
về bờ bên này.
Lần 3: Báo và Bình sang sông. Đến bờ bên kia Bình ở lại, Báo quay
về bờ bên này.
Lần 4: Báo và Cường sang sông. Đến bờ bên kia Báo ở lại, Cường
quay về bờ bên này.
Lần 5: Cường và Cúc sang sông. Đến bờ bên kia cả hai người ở lại.
TIẾNG VIỆT

2. giờ, giả, dế, dạ, giáo, dạ.
3.
- sớm, sương, sờn, xe
- Cảnh sát giao thông
4.
a) Hai câu dùng dấu câu sai:
- Em không biết bạn Hồng đã đến lớp chưa?
- Thử chạy xem ai nhanh hơn nào?
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b) Đặt câu hỏi:
- Những ngày đầu đi học, Nam viết chữ như thế nào?
- Hằng ngày Nam làm gì?
- Vì sao chữ Nam mỗi ngày một đẹp?

PHIẾU HỌC TẬP 6
TOÁN
4. Trả lời: Trong phòng họp có 3 nam, 2 nữ:
Khi anh Nam đếm, anh không đếm mình nên có 2 nam và 2 nữ.
Vậy số nam bằng số nữ!
Khi chị Huệ đếm, chị không đếm mình nên có 3 nam và 1 nữ. Vậy
số nam gấp 3 lần số nữ!
5. Câu B. 3 hình thoi.
6. Mỗi chàng trai nhảy lên ngựa của đối phương và phi về đích.
TIẾNG VIỆT
2. trời, trai, chây, trưa, trời, trong chăn, chiều, chui, chăn
3.
- biết, chiếc, chiếc, miệt
- là kim đồng hồ
4. sáo diều, cờ tướng
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PHIẾU HỌC TẬP 7
TOÁN
4. Gà cân nặng 2kg, mèo cân nặng 4 kg và chó cân nặng 11kg.
5. Xem hình dưới đây:

6. Xem bảng sau:
Lần
1
2
3
4
5
6

Can 3 lít
0
3
0
2
2
3
TIẾNG VIỆT

2. giờ, giảng, giáo, giáo, rất, gì, giơ, dậy
3.
Tranh 1: túi sách -> túi xách
Tranh 2: hàng dong -> hàng rong
Tranh 3: thuê chọ -> thuê trọ
4.
a) yếu, mạnh
b) mạnh dạn
c) mạnh mẽ
d) yếu, sức mạnh
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Can 5 lít
5
2
2
0
5
4

PHIẾU HỌC TẬP 8
TOÁN
4. Phải tính như sau:
Số tiền cả 4 người đã góp: 80 000 – 200 x 4 = 72 000 (đ)
Trả tiền ăn hết 70 000đ, còn 2000đ cậu con trai lấy để mua bút bi.
5. Xem hình sau:

6.
Gợi ý: Thực tế, dù là 2 người cha và 2 người con nhưng tất cả họ
chỉ có 3 người, đó là: 1 người là ông nội, 1 người là cha và 1 người
là cháu.
TIẾNG VIỆT
2. trời, trai, che, chịu, chỉ, chẳng, cho, trai
3. lại, lồ, là, lửa, nõn, nến, lóng lánh, lung linh, nắng
4.
Hôm nay, đi học về, Pi-e rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tom – chú
chó trung thành của bố – đang đứng ngoài cửa. Nó và bố em – một
sĩ quan quân đội – đã cùng nhau ra mặt trận chiến đấu lâu ngày
chưa về. Nhìn thấy Tom đứng ngoài cửa, em đoán chắc bố đang ở
trong nhà. Em vội vàng chạy vào và ôm chầm lấy bố. Bố ôm em
vào lòng, khẽ nói:
– Bố đây, bố đã về với con rồi đây.
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5.
a) đẹp mắt
b) đẹp trời
c) đẹp đôi
d) đẹp lão
PHIẾU HỌC TẬP 9
TOÁN
4. Xem hình sau:

5. Xếp như sau:
5...

15 25
...
4 4

22
5
28
5

6. Đổi chỗ thùng số 2 và thùng số 5.
TIẾNG VIỆT
2. sợi, xong, suy, sửng sốt, sao, sắc
3. - da, rôm, ruột, dáng, dẹp
- là quả bưởi
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4. B. Đà Lạt là thành phố ngàn hoa
5.
- Nhật Bản là đất nước hoa anh đào.
- Nga là xứ sở bạch dương.
- Anh là xứ sở sương mù.
PHIẾU HỌC TẬP 10
TOÁN
4. Quy luật là: Kể tự số hạng thứ tư, mỗi số hạng bằng tổng của ba số
hạng đứng liền trước nó.
Số điền vào ô trống là: 20
5. Xem hình sau:

6. Tí nói đúng, vì:
Lần 1: Đổi 24 giấy gói được 8 cái kẹo. Ăn hết 8 cái kẹo thì có 8
giấy gói.
Lần 2: Lấy 6 giấy gói trong 8 giấy vừa có đổi được 2 cái kẹo nữa
(còn thừa ra 2 giấy gói kẹo). Ăn hết 2 kẹo vừa đổi được thì có thêm
2 giấy kẹo nữa vậy lại có 4 giấy kẹo.
Lần 3: Lấy 3 trong 4 giấy kẹo đang có đổi được 1 chiếc kẹo. Ăn
hết chiếc kẹo này có hai giấy gói.
Lần 4: Mượn cửa hàng 1 giấy gói, được 3 giấy, đổi lấy 1 chiếc kẹo,
ăn xong, trả lại cửa hàng giấy gói đã mượn.
Như vậy được tất cả 12 kẹo!
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TIẾNG VIỆT
2.
- Tô màu vàng: rành mạch, rành rọt, rành rành.
- Tô màu cam: tranh giành, giành giật, giành nhau, giành giải
- Tô màu xanh: dỗ dành, để dành, dành dụm
3. lớp, nói, lại, lời, làm, na, lịm, nước
5. du lịch, du dương, du hành, du học, du ngoạn, du xuân

PHIẾU HỌC TẬP 11
TOÁN
2
3

4. a) A > ;

b) A < 2.

5. Hình C
6. Xem bài 6, Phiếu 10
TIẾNG VIỆT

2. chuyện, tràn, trưởng, trợn, trừng, chắc, trận, chiến, chuồng, chim.
3.
- con, con, hồng, lông, bông, nõn, đôi, rộng, nổi
- Là con thỏ
5.
Hàng ngang: lành, lại, cười, qua, giàu, gian, nghĩa
Hàng dọc: lạc quan
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PHIẾU HỌC TẬP 12
TOÁN
4. Số điền vào ô trống là 522.
Quy luật: kể từ số hạng thứ ba, mỗi số hạng bằng tổng của hai số
hạng đứng liền trước nó nhân với số thứ tự của số hạng đó.
5. Xem hình sau:

TIẾNG VIỆT
2. sương, trời, xuân, sự, sau, trời, chói lọi, lúc, lên, lại, chuốt, lớp, trên,
nước, nơi.
3. minh, tỉnh, mình, kín, tỉnh, linh, mịn, đỉnh
5.
- Kiến tha lâu đầy tổ
- Lá lành đùm lá rách
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