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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LUỢNG 

+ Đơn vị đo độ dài (hai đơn vị liền kề hơn,( kém ) nhau 10 lần. 

+ Đơn vị đo khối lượng (hai đơn vị liền kề hơn,( kém ) nhau 10 lần. 

+ Đơn vị đo diện tích (hai đơn vị liền kề hơn,( kém ) nhau 100 lần. 

+ Đơn vị đo thể tích (hai đơn vị liền kề hơn,( kém ) nhau 1000 lần. 

+ Đơn vị đo thời gian. 

2. Tính thể tích HH chữ nhật` 

Thể tích hình HH chữ nhật = diện tích mặt đáy x với chiều cao. 

3. Tính thể tích hình lập phương 

Thể tích hình lập phương = diện tích mặt đáy x cạnh. 

A. Con hãy khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1:   Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để: 3kg 3g  =  … kg là: 

A. 3,3 B. 3,03 C. 3,003 D. 3,0003 

Câu 2:  Số thích hợp viết vào chỗ chấm:         
5

3
m3 = …………dm3  ;   

A. 30 B. 300 C. 3,003 D. 3000 

Câu 3:  Số thích hợp viết vào chỗ chấm:         1,2 giờ = ……giờ…….phút         

A. 1 giờ 2 phút      B. 1giờ 12 phút     C. 1giờ 20 phút    D. 1giờ 22 phút  

Câu 4:  Số thích hợp viết vào hỗ chấm:         123,4 dm = ………….m 

A. 123,4 m B. 12,34 m           C. 1,234 m              D. 0,1234 m 

Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

   Một bể nước có chiều dài 50cm, chiều rộng 40 cm, trong bể đang chứa 60 lít 

nước. Chiều cao mực nước trong bể là : 
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CHUYÊN ĐỀ 2: ÔN TẬP  VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ TÍNH THỂ TÍCH 

HÌNH HH CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG 



 

     A. 60 dm              B. 20 dm   C. 3 dm   D. 30 dm 

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Một hình lập phương có chu vi mặt đáy là 24m. Thể tích hình lập phương đó là: 

A. 21,6 m3 B. 2,16 m3           C. 206 m3              D. 216 m3 

B. Tự luận 

Bài 1: Một bể nước hình lập phương có cạnh 1,25m. Hỏi bể nước đó đựng được bao 

nhiêu lít nước? 

Bài 2: Một bể nước hình lập phương có cạnh 1,5m. Trong bể đã có 80% nước. Hỏi phải 

đổ vào bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể? 

Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có đấy bé 1,2 mét, đáy lớn  15 dm, chiều cao bằng trung 

bình cộng hai đáy. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật. 

Bài 4: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước: dài 4m; rộng 3m và cao 

2,5m.( Các số đo đều được đo trong lòng bể) Biết bể đang 1800 lít.Hỏi mực nước trong 

bể khi đó hỏi mực nước trong bể khi đó cao bao nhiêu mét? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


