
 

 

  

Câu lạc bộ Toán học muôn màu                                   Ngày____tháng____năm 2020 

Họ và tên: ______________________                                   PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 4 

Đề số 4   

I.TRẮC NGHIỆM: Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích. 

 ĐỀ BÀI TRẢ LỜI 

Bài 1. Tính hợp lí: A = 54 × 113 + 45 ×113 + 113 ............................... 

Bài 2.   Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

                        1990cm2 ....... 19dm2 20cm2 

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

Bài 3.   Một hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều 

cao tương ứng là 8dm7cm, chiều cao hơn cạnh đáy là 

19cm. Tính diện tích của hình bình hành. 

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

Bài 4.  Tìm x, biết: 300 : x + 345 : x = 43 ............................... 

Bài 5.  Tìm chữ số x; y thỏa mãn: 1
202078

2020


xy
 ............................... 

Bài 6.  Cho dãy số: 2; 4; 6; 8;…; 2468. Hỏi dãy số trên có 

bao nhiêu số hạng? Tính tổng các số hạng của dãy số 

trên. 

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

Bài 7.  Tìm a và b để số      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 9 và chia cho 

5 dư 1. 

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

Bài 8. Một hình bình hành có diện tích bằng diện tích 

hình vuông cạnh 6cm, chiều cao tương ứng bằng 4cm. 

Tính độ dài đáy của hình bình hành đó? 

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

Bài 9.  Tìm chữ số x và y để số       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 2; 5 và 

9.  

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

Bài 10. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết giá trị 

của biểu thức dưới đây có chữ số tận cùng là bao nhiêu? 

      (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 +89) 

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

 



 

 

 

II.  TỰ LUẬN: Học sinh trình bày lời giải 

Bài 1. Cho tổng A = 270 + 3015 + 150. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết A 

có chia hết cho 2; 3; 5 và 9 không? Giải thích. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bài 2.  Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 50m, chiều cao 

tương ứng kém độ dài đáy là 10m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây 

bưởi, cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi. Hỏi cả mảnh vườn đó trồng được bao nhiêu cây 

bưởi? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

  

ĐÁP ÁN 

   ĐỀ BÀI          TRẢ LỜI 

Bài 1. Tính hợp lí: A = 54 × 113 + 45 ×113 + 113 11300 
 

Bài 2.  Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

                1990cm2 ....... 19dm2 20cm2
 

> 

Bài 3.  Một hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao 

tương ứng là 8dm7cm, chiều cao hơn cạnh đáy là 19cm. 

Tính diện tích của hình bình hành. 

        

Bài 4.  Tìm x, biết: 300 : x + 345 : x = 43 x = 15 

 

Bài 5.  Tìm chữ số x; y thỏa mãn: 1
202078

2020


xy
 x = 7; y = 8 

Bài 6.  Cho dãy số: 2; 4; 6; 8;…; 2468. Hỏi dãy số trên có bao 

nhiêu số hạng? Tính tổng các số hạng của dãy số trên. 
1234; 1523990 

Bài 7.  Tìm a và b để số      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 9 và chia cho 5 

dư 1. 
b = 1; 6 

a = 4; 8 

Bài 8.  Một hình bình hành có diện tích bằng diện tích hình 

vuông cạnh 6cm, chiều cao tương ứng bằng 4cm. Tính độ dài 

đáy của hình bình hành đó? 

9cm 

 

Bài 9.  Tìm chữ số x và y để số       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 2; 5 và 9. y = 0; x = 2 

Bài 10.  Không thực hiện phép tính, hãy cho biết giá trị của 

biểu thức dưới đây có chữ số tận cùng là bao nhiêu? 

      (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 + 89) 
 

Chữ số 0 

 

I.  TỰ LUẬN: Học sinh trình bày lời giải 

    Bài 1. Cho tổng A = 270 + 3015 + 150. Không thực hiện phép tính, hãy cho 

biết A có chia hết cho 2; 3; 5 và 9 không? Giải thích. 

    Bài giải: 

     A chia hết cho 5 vì các số hạng của A chia hết cho 5 

     A chia hết cho 3 vì các số hạng của A chia hết cho 9 

     A không chia hết cho 2 vì 3015 không chia hết cho 2 

     A không chia hết cho 9 vì 150 không chia hết cho 9. 

 

 



 

 

Bài 2.  Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 50m, chiều cao tương 

ứng kém độ dài đáy là 10m. Trên mảnh vườn đó người ta trồng các cây bưởi, 

cứ 4m2 trồng 1 cây bưởi. Hỏi cả mảnh vườn đó trồng được bao nhiêu cây 

bưởi? 

Bài giải: 

Chiều cao của mảnh vườn là : 50 – 10 = 40 (m) 

Diện tích mảnh vườn hình bình hành là: 50 × 40 = 2000 (    

Mảnh vườn đó trồng được số cây bưởi là: 2000 : 4 = 500 (cây) 

Đáp số: 500 cây 


