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Học sinh: ……………………………………… Lớp: 3A………                           

CHUYÊN ĐỀ 

Ôn tập về đại lượng 

 

      Dạng 1: Ôn tập về đại lượng đo độ dài 

Bảng đơn vị đo độ dài 

Lớn hơn mét Mét Bé hơn mét 

km hm dam m dm cm mm 

1km 

   = 10hm 

= 1000m 

1hm 

= 10dam 

= 100m 

1dam 

= 10m 

1m 

= 10dm 

= 100cm 

= 1000mm 

1dm 

= 10cm 

= 100mm 

1cm 

= 10mm 
1mm 

 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:  

1 km  = ……… hm  = ……… dam               1 hm  = ……… dam = ………… m  

5 dam = …………m = ………… dm             2m 30 cm = ………..  cm                           

5 m 3 cm = ………dm                                   1 dm 9 cm =  ….…… cm 

13 km × 3 =……km                                       36 mm : 4 = …….....  mm           

 

8hm 4dam = ….….dam 

2m 14 cm = …………cm 

* 2m 34cm < ….m 34cm 

4m 3dm = ………….dm 

4m 3dm = ………….cm 

* 5dm 8cm > 5dm …..cm 

90 dam = ……..hm 

5 hm = ……dam 

* 202cm =…… m…... cm 

Bài 2: Tính  

15 dam + 8 dam =……………                   34 dam – 12 dam =  ……………. 
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7 hm + 23 hm     =……………                   54 hm – 16 hm    =  ……………. 

 12 dam x 7        =…………….                   63 hm : 7            = ……………. 

350cm + 276cm - 153cm      64kg   7  +  261kg 

 

 

          890hm  -  84hm :  4     65l  :  5      6  

 

 

 

Bài 3: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống  

7 m 6 dm…… 76 dm                 2 m 9 dm ……  209 dm                              

4 m 3 cm……403 cm                 3 dam 3m…… 303 m 

 

5 m 5 dm……55 dm                   2 km 2 hm……2100 m 

1 km…..98dam 9m   4 km…. 3 km 8m 

7923 mm….793 cm 4mm 6191 m….61hm 7m 

1 km…97 dam 

7923 mm….423 cm 4 mm  

3km 487m.....3657m    

50km964m......65370m          

4 km 5 m …..3 km 5 m 

6091 m…..61 hm9 m 

3760m × 2.......8494m - 2657m 

21378m : 2....... 10689m 

 

Bài 4: Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

3000 cm, 500 dm, 6 dam, 54m 

Bài 5: Nối phép tính với kết quả đúng: 

24cm : 2 + 30cm   4km 
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40dm + 5m  90dm 

15hm + 25hm  42cm 

64cm × 3  192cm 

 Bài 6: Nhà An cách trường 200m, nhà Hà cách trường 1 km. Hỏi nhà An cách nhà 

Hà bao xa, biết nhà An, nhà Hà và trường học cùng nằm trên cùng một đoạn thẳng? 

Bài 7: Sợi dây AB có chiều dài 300cm, người ta đã cắt bớt 6dm. Hỏi độ dài còn lại 

của sợi dây AB là bao nhiêu? 

Bài 8: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và 

1/2 sợi dây thứ 3. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu milimet? 

 

Dạng 2: Ôn tập về đại lượng đo khối lượng 

 

Bài 1: Tính:  

2 kg=………….g                                     30hg=…………g 

10kg40g= …………g                              3hg10g=………..g 

Bài 2: Tính nhẩm:  

a.5kg + 10g=………..                           100g + 1kg=……….. 

b.4 kg- 50g=………...                           2kg – 200g=………. 

80kg + 20g=…………                           5kg- 35g=………… 

7kg + 40g=…………..                           9kg – 80g=………... 

14 g x 9            = …………….             84 g : 3               = …………….  

Bài 3: Tính: 

111kg x 6 – 6kg 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

              7m x 4 – 20dm 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

            600kg : 2 – 63kg 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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Bài 4: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:     

1000g   ….. .. 125g  x  8       100m : 4 ………20m 

235dam x 2 …….. 429m                                    1kg ……… 345g + 655g 

636hm : 6  ……... 107hm                                   250cm x 2 ………..5m         

Bài 4: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để 

qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường? 

Bài 5: Một bao thóc nặng 5kg. Hỏi 5 bao thóc như thế nặng bao nhiêu gam? 

Bài 6: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao 

thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu kg để bao gạo thứ hai chỉ con hơn bao thứ nhất 

3kg? 

                                   

Dạng 3: Ôn tập về đại lượng đo thời gian 

 

Bài 1: Điền vào chỗ trống: 

1 giờ 30 phút=………… phút                       2 giờ=………. phút 

5 ngày=………… giờ                                     3 ngày 12 giờ=………. giờ 

1 năm 2 tháng=…………..tháng                    1 tháng 2 tuần=………. Ngày 

2 ngày 30 giờ=…………….giờ 

Bài 2: Tính nhẩm : 

1 giờ + 30 phút=……..                                1 năm + 4 tháng=…………… 

40 phút+ 1 giờ=………                               1 năm – 10 tháng=………….. 

Bài 3: 

A. Lý đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút . Lý đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lý đi từ 

nhà đến trường hết bao nhiêu phút? 

a. 10 phút  b. 5 phút  c. 15 phút  d. 7 giờ 5 phút\ 
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B. Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh 

Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: … phút 

C. Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong … giờ 

D. An đi học lúc 7 giờ 5 phút, đến 7 giờ 20 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến 

trường hết … phút 

E. Tiết học Toán bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học Toán 

kéo dài trong … phút 

Bài 4: Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là: 

a. Thứ ba  b. Thứ năm  c. Thứ tư  d. Thứ sáu 

Bài 5: Ngày 29 tháng 4 là thứ năm thì ngày 2 tháng 5 cùng năm đó là: 

a. Thứ bảy  b .Thứ hai  c. Chủ nhật 

Bài 6. Tháng nào chỉ có 28 hoặc 29 ngày? 

a. Tháng 1  b. Tháng 2  c. Tháng 3 

Bài 7: Hàng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau, Mỗi 

ngày em ngủ được: 

a. 16 giờ  b. 7 giờ  c. 6 giờ  d. 8 giờ 

Bài 8. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 

 

a. 6 giờ  13 phút 

b. 6 giờ  15 phút 

c. 7 giờ kém 45 phút 

Bài 9. Trong 1 năm, 

Các tháng có 30 ngày là: 

……………………………………………………………………………………… 

https://4.bp.blogspot.com/--utEB-gEtdo/V70RLbL7gnI/AAAAAAAABnA/3wl8n6-JkwoFzsnaAYthWJW4ReC9C0YHACLcB/s1600/thoigian.png
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Các tháng có 31 ngày là: 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 10. Ngày 8/3 là chủ nhật .Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày 

nào? 

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

Bài 11: Thời gian để hoa nở là một tuần và thời gian hoa kết trái là 3 tuần. Hỏi thời 

gian từ lúc hoa nở đến lúc kết trái là bao nhiêu ngày? 

Bài 12: Vẽ kim đồng hồ tương ứng: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dạng 4: Tiền Việt Nam 

 

Bài 1: Tính:  

a)2000 đồng + 3000 đồng = ................. 

1000 đồng + 4000 đồng =................... 

10000 đồng – 2000 đồng = ................ 

b)10000 đồng – 5000 đồng = ............... 

5000 đồng – 2000 đồng = .................. 

9000 đồng – 6000 đồng = .................. 

Bài 2:  <, >, = ? 

a)2000 đồng × 2       5000 

đồng 

b)3000đồng : 3    2000 

đồng 

 

 4000 đồng + 1000 đồng         5000 đồng – 2000 

đồng 

8000đồng – 5000 đồng           4000 đồng : 2 

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống: 

11  :  15 

 

19 : 45 15 : 30 11  :  55 
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Giá tiền 

hàng cần 

mua 

Các cách trả Số tờ mỗi loại tiền phải trả 

5000 đồng 

1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

Cách 1 5   

Cách 2    

Cách 3    

Cách 4    

6000 đồng 

Cách 1    

Cách 2    

Cách 3    

Cách 4    

 

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

            Loại 

tiền 

Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

500 đồng 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng     

5500 đồng     

6000 đồng     

7000 đồng     

8500 đồng     

9000 đồng     

10 000 đồng     

 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Tổng số tiền 
Số các tờ giấy bạc 

10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng 

60 000 đồng    

70 000 đồng    

100 000 đồng    
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Bài 6 : Giải bài toán sau : 

Hùng có một tờ giấy bạc loại 1000 đồng, một tờ giấy bạc loại 2000 đồng, một tờ giấy 

bạc loại 5000 đồng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu đồng? 

Bài 7: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy … tờ 5000 đồng, … tờ 2000 đồng, … tờ 

1000 đồng; Hoặc … tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 

đồng và … tờ 1000 đồng.  

Bài 8. Mua ba quả trứng gà và một bó hành hết 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một bó 

hành là bao nhiêu? Biết giá tiền của một quả trứng là 3000 đồng. 

Bài 9 : Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 

8000 : 4 = 2000 (đồng) 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

Giải bài toán em vừa lập 

Bài 10: Chị Hà mua một gói kẹo giá 13 000 đồng và một hộp bánh giá 27 000 đồng. 

Chị đưa người bán hàng 50 000 đồng. Hỏi người bán hàng trả lại cho chị Hà bao 

nhiêu tiền? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


