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BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƢỢNG – THỜI GIAN 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Bảng đơn vị đo khối lƣợng 

g dag hg(lạng) kg yến Tạ Tấn 

 1dag = 10g 1hg=10dag 1kg = 10hg 1 yến =10kg  1 tạ =10 yến 1 tấn = 10 tạ    

Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó 

2. Bảng đơn vị đo thời gian 

giây Phút Giờ Ngày Tuần Tháng  Năm  Thế kỷ 

 60 giây 60 phút 24 giờ 7 ngày   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) 

B. CÁC VÍ DỤ 

Ví dụ 1. Điền số thích hợp vào bảng dưới đây: 

1 kg = ……..   g   1 tạ =  …….     kg 1 tấn=…….  kg 1 yến= …. …..g 

2 kg = ……..   dag   2 tấn =  …….     Tạ 1

2
 kg = ……g 

1

10
tấn=……..kg 

Ví dụ 2.  Điền số thích hợp vào bảng dưới đây: 

2 tuần = ……..   ngày    3 ngày =  …….     giờ 4 giờ=…….  phút 5phút= ….    giây 

1 ngày =………phút 1 giờ = ………..giây 1

2
 ngày = ……giờ 

1

3
giờ=…….phút 

Ví dụ 3.  Các bạn trong lớp 4TE1 sinh năm 2010. Hỏi các bạn sinh vào thế kỉ thứ mấy? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ví dụ 4. Thầy Doãn sinh năm 1989. Hỏi thầy Doãn sinh vào thế kỉ thứ mấy? 

………………………………………………………………………………………………….. 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Bài tập trên lớp 

Bài 1. . Điền số thích hợp vào bảng dưới đây: 

2 Tấn 1

5
 kg 

1000g 

…………..   yến …………….  g ………….  kg 

……………..kg …………..  dag …………..  hg 

………  …….tạ …………...  hg ……..  …..dag 

 

Bài 2.  Điền số thích hợp vào bảng dưới đây: 

3 Tuần 21 ngày 1

4
 Giờ 

1

10
Giờ 

……..   ……  ngày ……..   …tuần ……..   … phút ……..   … phút 

……..   ……  giờ ……..   …giờ ……..   …giây ……..   …giây 

Bài 3. a) Vua Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy? 
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…………………………………………………………………………………………… 

b) Năm 930, vua Nam Hán là Lưu Cung sai Lương Khắc Trinh (tức Lý Khắc Chính) đem 

quân sang xâm lược nước Việt. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ nào? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm . 

a. 50 dag   = ...................hg 4 kg 300g =..................g 

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 
 2 tạ 1 kg = ………………..kg 

c. 82 giây = .........phút........giây 
1005 g = .......kg ….....g 

 

Bài 5. Tính 

250g + 10g =……………….g 236 tạ + 24 tạ =…………tạ 

352kg – 24kg=……………..kg 245hg : 5 =………………hg 

35kg x 6 = ……………….kg 2456g : 2 =………………….g 

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 3 ngày = ............giờ 5 giờ   = ...........................phút 

b) 3giờ 10 phút = ...........phút 2 phút 5 giây = .......................giây 

 

Bài 7. Tính 

245 giây + 27 giây =……………….giây 212 ngày : 2 =………….ngày 

224 phút – 24 phút=……………..phút 24 tuần x 3 =………………tuần 

2 giờ x 24 = ……………….giờ 24 giây – 4 giây x 3 =………………….giây 

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

152 phút = .......giờ ......phút     3kg 2hg =........................g  

2 giờ 35 phút = ............phút    605kg =.............tạ...........kg  

1 ngày 23 giờ = ..............giờ    20kg 6hg=......................hg 

Bài 9. 

Điền dấu >, < hoặc = vào ……. 

    a)    4dag 26g       ….     426 g    c) 3 tấn 2 tạ…………3200kg 

    b)   1 tạ 2 kg       ….      120kg       d) 2 kg 20g………….220dag 

Bài 10. 

Thủy Thanh có 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g . Hỏi Thủy 

Thanh có tất cả có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ?  

Bài 11. Hôm nay Vũ thấy có hai xe chở xi măng vào sân trường, xe thứ  nhất chở  được 6 tấn 

xi măng, xe thứ  hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 500 ki–lô–gam xi măng.  

a) Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu tạ xi măng?  

b) Biết mỗi bao xi măng nặng 50kg. Hỏi cả hai xe đã chở bao nhiêu bao xi măng? 

Bài 12. Trong một cuộc thi chạy, Linh chạy hết 126 giây, Như chạy hết 1 phút 40 giây và 

Dương chạy hết 104 giây. Hỏi bạn nào chạy nhanh nhất và bạn đó chạy nhanh hơn bạn chạy 

chậm nhất bao nhiêu giây? 

 

2. Bài tập về nhà 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống 
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3 Tạ 1

2
  yến 

10000hg 100dag 

……..   …..yến ……..  ……..kg ……..  …….yến …….. ……. g 

…….. ……  kg ……………  hg …….. ……… tạ …….. …….kg 

……………  g ……..  ……….g …………….  kg …………..  hg 

 

 

Bài 2: Điền vào chỗ chấm 

30 phút = …..giờ      
1

6
 giờ =………… phút 

65 phút =……giờ     
1

12
 giờ =…………. giây 

32 phút =…… giây      
1

8
  ngày = …………phút 

Bài 3.  Anh Hùng sinh vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm cuối cùng của thế  

kỉ XX. Hỏi anh Hùng sinh vào ngày, tháng, năm nào? 

Bài 4. Có ba xe ô tô chở hàng, ô tô thứ nhất chở được 5 tạ  15kg, ô tô thứ  hai chở  nhiều hơn 

ô tô thứ  nhất 25kg nhưng ít hơn ô tô thứ  ba 2 yến 7kg. Hỏi cả ba ô tô chở được bao nhiêu 

ki–lô–gam hàng? 

Bài 5. 

Có ba xe chở hàng, xethứ nhất chở được 6 tạ 60kg, xe thứ hai chở  bằng 
1

2
  xe thứ  nhất và xe 

thứ  ba bằng 
1

3
  xe thứ hai. Hỏi cả  ba xe chở được bao nhiêu yến hàng? 

Đố vui:  

1) Số tiếp theo là số bao nhiêu? 

 



Giáo viên: Phan Vi   

2)  

 
 

 


