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TOÁN 5. 

Bài 13. LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN 

 

A. Bài tập trên lớp 

Bài 1. Tính 

a)  3,2:4 + 2,2x 2,5 d) 1,5 x 10 + 2,3: 100   g) 2,4: 0,3 – 1,2 x 0,3 

b)  1,2:0,3 – 0,5x1,6 e) 2,3x0,2 + 2:0,4   h) 3,6: 9 + 0,3 x 0,3 

c)  0,6 x 2,4 + 3:5 f) 0,6 x 1,5 – 0,2 : 4   i) 2,7 : 0,3 + 0,2 x 7,3 

Bài 2. Người ta cấy lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 0,12km, chiều rộng 

bằng 2/3 chiều dài. Trung bình 150m2 thu được 60kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao 

nhiêu tạ lúa? 

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và có chu vi bằng chu vi 

của một thửa ruộng hình vuông cạnh 32m. Tính diện tích mỗi thửa 

Bài 4.  

Một ôtô chạy 10km hết 1,2 lít xăng. Thành phố A cách thành phố B 15,6km. Hỏi cần bao 

nhiêu xăng khi ôtô đi từ thành phố A đến thành phố B rồi lại quay về thành phố A? 

Bài 5. Tìm x biết 

a) 0,24 4 10: 4x     

b) 0,24: 4 1,05 4x    

c) : 0,2 0,5: 4x   
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B. Bài tập về nhà 

Bài 1.  . Tìm x biết 

a) 0,4 4 0,1: 4x     

b) 0,6: 4 2,05 2x    

c) 0,4 1,5: 2x   

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng bằng 0,6 lần chiều 

dài. Trung bình cứ 500m2 thì thu đƣợc 2,5 tạ lúa. Hỏi ngƣời ta thu đƣợc bao nhiêu tấn lúa 

trên thửa ruộng? 

Bài 3. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 0,4 km, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi 

diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ? 

Bài 4. Diện tích một khu rừng ngập mặn là 1,2ha, trong đó 7/10 diện tích trồng tràm. Hỏi 

diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông ? 

Bài 5. . Ông Tâm mua một khu đất hình chữ nhật dài 48m, rộng 25m. Ông thuê rào xung 

quanh bằng lưới giá 2500 đồng/dm. Hỏi ông tốn tất cả bao nhiêu tiền, biết lúc rào ông có trừ 

lối đi rộng 2m. 

Bài 6.  

Có hai sợi dây, sợi thứ nhất dài hơn sợi thứ hai 5,4m. Nếu cắt đi 120cm ở mỗi sợi thì phần 

còn lại của sợi thứ nhất gấp 4 lần phần còn lại của sợi thứ hai. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu 

m? 


