
 

 

Thứ ………ngày………tháng…………năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TOÁN 

CHUYÊN ĐỀ 5: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

Họ và tên học sinh: …………………………………………Lớp: 4.......... 

Nhận xét: ……………………………………………………………… 

I.  KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1) Bảng đơn vị đo khối lượng 

 

2. Đơn vị đo thời gian: 

+ 1 giờ  = 60 phút             1 phút  = 60 giây 

+ 1 ngày = 24 giờ              1 tuần = 7 ngày 

+ 1 năm =12 tháng              

+ Các tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11. Các tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11. Tháng 

2 có 28 ngày (năm không nhuận), 29 ngày (năm nhuận)          

+ 1 năm không nhuận =365 ngày; 1 năm nhuận =366 ngày; 1 thế kỉ  =100 năm 

+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I). 

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).   

+ Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III). 

… 

+ Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX). 

+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI). 

3. Đơn vị đo diện tích: km2; m2, dm2; cm2 

1km2 = 1000 000 m2, 

1m2= 10 000 cm2 

1dm2= 100cm2 

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

2dm2 35cm2 = ……………… cm2 

5km2 7m2 = ………………. m2 

12m2 30cm2 = ……………… cm2 

9000m2 = ………………. dm2 
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56 789cm2 = ………m2……….cm2 

dm2    =…………cm2 

7050dm2 = ………m2……….dm2 

m2    =…………cm2 

Bài 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm:: 

8 phút 21 giây = ………giây 

 thế kỉ = ………….. năm                                    

2011 năm = ………..thế kỉ ……..năm 

12 tuần 1 giờ = …………giờ 

2 ngày 15 giờ =………giờ             7 tuần 3 ngày = ………..ngày 

40 phút =……..giờ =………giờ 

Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm  

a. 219 dam =………..m        5000m =………km 

b. 2 km 65 m =……..m        8912 cm =……….m ……….cm 

c. 1m =………..hm           9m 17cm =……dm 

d. 5 dm =………….m =………m   75m =…………km =……..km 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  

  43 yến =………..kg              2800kg =……tạ 

   5 kg 24 g =…………g            4 107 g =……….kg………..g 

   41 tấn =…………kg              457 kg =……..tạ……..kg   

   36 kg 4 dag = ……………..g       3 tạ = …….tấn                       

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm………………. Năm đó thuộc thế 

kỉ……….. 

b) Giải phóng Thủ đô Hà Nội vào năm……………. Năm đó thuộc thế kỉ……….. 

c) Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm……………..Năm đó thuộc thế kỉ……….. 

d) Mẹ em sinh năm………..Năm nay, mẹ em…………..tuổi. 

Bài 6: 

a) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ được tổ chức vào năm 1990. Hỏi Bác Hồ 

sinh vào năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b) Lí Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010? Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay 

được bao nhiêu năm? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Một kho xuất 3 tấn gạo trong 3 ngày. Ngày thứ nhất xuất 800 kg gạo. Ngày thứ 2 

xuất bằng ¼ số gạo ngày đầu. Hỏi ngày thứ 3, kho xuất bao nhiêu tấn gạo? 

Bài 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật, người ta dùng  diện tích để trồng ngô,  diện 

tích trồng khoai, còn lại để trồng lúa. 

a) Hỏi diện tích trồng lúa chiếm bao nhiêu phần diện tích thửa ruộng? 

b) Biết thửa ruộng có chiều rộng là 45m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích 

người ta trồng lúa. 
 


