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ÔN TẬP CHƢƠNG 1. 

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 

3. Trung bình cộng 

- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia 

cho số các số hạng. 

- Để tính tổng các số đó ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng 

B. Bài tập áp dụng 

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 62 + 17 x a  với a = 6 

b) 700 – 270: b  với b = 3 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ … : 

 2tấn 4 tạ  =  … tạ                                            3kg 160g  = … g 

 6 tạ7kg     = … kg                                                2kg 20 g   = … g 

 7 tấn 40kg = … kg                                              3kg 3g      =  … g 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ … : 

4 phút = …….. giây;            
4

1
  phút = ……… giây  ;                      

4 thế kỷ = ……… năm    
1

2
 giờ = ………. giây  ;         

3 phút 20 giây = ……. giây;             2 ngày 4 giờ =  …  …. Giờ  

Bài 4. Một ôtô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km; trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 50km. 

Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài 5. Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 198 m, ngày thứ hai bán kém 

ngày đầu 9m nhưng bán hơn ngày thứ ba 15m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được 

được bao nhiêu mét vải? 

Bài 6.  Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba. 
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Bài 7. Trung bình cộng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 

28. Tìm số thứ ba. 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1. Cho biểu thức: A= 20 + x và B = x – 12 

a) Tính giá trị của biểu thức A và B với x = 75 

b) Tính giá trị của biểu thức A + B với x = 25 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ … : 

3 kg =  …… g                                                 12 tấn = ……..  tạ 

4000 g =  … kg                                                300 tạ = ……..  tấn 

 5kg 2g       = ……   g                                      2 tạ 1 yến  =  …… kg 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ … : 

1

3
  giờ = ……. phút;         4 giờ 3 phút = … ….…..phút;                        

1

2
 thế kỷ = …… năm   2 giờ 15 phút = ………….phút 

87 phút = ……giờ …….phút  123 giây = ……...phút ……..giây 

Bài 4. Bảng sau ghi tên vận động viên và thời gian chạy trên cùng một quãng đường: 

Dương Thanh Duy Quang 

13 phút 

5

1
giờ 

700 giây 12 phút 45 giây 

Hãy sắp xếp tên các vận động viên theo thứ tự từ người chạy chậm đến người chạy nhanh hơn. 

Bài 5: Tìm x 

a) x x 4 = 302 + 58                                                c)  2 x x  = 240 - 82 

b) x : 5 = 25 x 8                                                     d)  60 : x  = 30 : 5  

Bài 6: Lớp 5A góp sách tặng các bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyn; 

Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển? 

Bài 7: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 427 xe đạp, 2 tháng sau sản xuất được 342 xe 

đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp? 

Bài 8: Thư có 48 viên bi. Đức có số bi bằng 
1

4
 số bi của Thư. Như có số bi bằng 

1

2
 tổng số bi 

của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi? 
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Đố vui 

Số cần điền vào dấu ? là gì 

 
 

Mỗi con vật nặng bao nhiêu kg? 


