
Họ và tên:…………………………………...………………. Thứ…..ngày…..tháng…..năm…… 

Lớp: 3.. 

   

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 39 

( Tuần tự học ) 

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

I. Trắc nghiệm: 

Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ? 

A.73cm           B.703cm          C.730cm          D.70003cm 

Bài 2. Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì 2500 đồng. hỏi Bình 

còn lại bao nhiêu tiền? 

A. 1300 đồng            B. 1500 đồng         C.1500                 D.1300đ 

Bài 3. Con hãy điền vào chỗ chấm thích hợp dựa vào hình ảnh dưới đây: 

 

 

 

                                                                                           

Con thỏ nặng ……..g                       Mỗi túi bánh nặng……..g 

Bài 4. Điền vào chỗ chấm: 

     1 giờ 23 phút  =……. phút    3 tuần 5 ngày =……ngày 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

2 dam 4m = .......m      8km 7hm = .......hm 

7 hm 50m = .......m      5hm 6dm = ........dm 

17 hm 5dam = .......dam     860m =......hm .....dam 



530 m = .....hm......m     54 m = ......dam ......m  

Bài 6. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ: 

               

 

II. Giải các bài tập sau: 

Bài 1. Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 

đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền ? 

Bài giải 

 ..................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................  

 

Bài 2. Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài 2km. Quãng đường từ trường đến 

chợ dài bằng 
1

2
   quãng đường từ nhà Mai đến trường. Hỏi quãng đường từ nhà Mai 

đến chợ dài bao nhiêu ki-lô-mét, biết đi từ nhà đến chợ phải đi qua trường ? 

Bài giải 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................  

 

 



Bài 3. Chiều dài của một con cá voi xanh là 3dam. Chiều dài của cá voi xanh gấp 6 

lần chiều cao của hươu cao cổ. Hỏi hươu cao cổ cao bao nhiêu mét ? 

Bài giải 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................  

Bài 4. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 1hm 3dam; 1000m; 15dam; 150dm. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................  

 

 
 



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 39 

( Tuần tự học ) 

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. B.703cm    

2. B. 1500 đồng    
3. Con thỏ nặng 800g            Mỗi túi bánh nặng 150g 

4. 1 giờ 23 phút  = 83 phút    3 tuần 5 ngày = 26 ngày 

5. 2 dam 4m = 24m      8km 7hm = 87hm 
    7 hm 50m = 750m     5hm 6dm = 5006dm 

    17 hm 5dam = 175dam     860m = 8hm 6dam 

    530 m = 5hm 30m             54 m = 5dam 4m 
6.  

        
II. Giải các bài tập sau: 

Bài 1:             
Bài giải 

Châu mua 3 quyển vở hết số tiền là : 

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng) 
Châu còn lại số tiền là : 

10000 – 7500 = 2500 (đồng) 

      Đáp số : 2500 đồng 

 

Bài 3:          Bài giải 

Đổi: 3dam = 30m 

Chiều cao của hươu cao cổ là:  
30 : 6 = 5 (m) 

             Đáp số: 5 m 

 

Bài 2:            Bài giải 

Quãng đường từ trường đến chợ dài 

số ki-lô-mét là: 
2 : 2 = 1 (km) 

Quãng đường từ nhà Mai đến chợ 

dài số ki-lô-mét là: 
2 + 1 = 3 (km) 

   Đáp số: 3km 

Bài 4: Trả lời:  

Đổi: 1hm 3dam = 13 dam = 130m; 

15dam = 150m;  
150 dm = 15m 

Vì 1000m > 150m > 130m > 15m 

Nên thứ tự các số đã cho theo thứ tự 
từ lớn đến bé là: 

1000m; 15dam; 1hm 3dam; 150dm. 
 



Họ và tên:…………………………………...………………. Thứ…..ngày…..tháng…..năm…… 

Lớp: 3.. 

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 40 

( Tuần tự học ) 

GIẢI TOÁN CHU VI HÌNH VUÔNG, CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT 

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 

  a) Hình chữ nhật có: …… góc vuông, …... cạnh dài bằng nhau, …… cạnh ngắn 

bằng nhau. 

  b) Hình vuông có …. góc vuông và ….. cạnh bằng nhau. 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

  a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 

2.  

  b) Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị 
đo) rồi nhân với 2. 

  c) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh cộng với 4.  

  d) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. 

Bài 3. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng 12 m? 

A. 44 m   B. 40 m   C. 56 m 

Bài 4. Tính chu vi hình vuông có cạnh 2 dm 5 cm: 

  A. 50 cm   B. 70 cm   C. 100 cm 

Bài 5. Một hình vuông có chu vi là 1 m 20 cm. Cạnh hình vuông đó là: 

  A. 30 cm   B. 40 cm   C. 60 cm 

Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 
1

3
  chiều dài. Chu vi của 

hình chữ nhật đó là 

  A. 48 m   B. 84 m   C. 96 m 

 

 

 



II. Giải các bài tập sau: 

Bài 1. Một cái sân hình vuông có cạnh là 24 m 5 dm. Hỏi chu vi sân là bao nhiêu 

mét? 

                                                             Bài giải 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng bằng 
1

5
  chiều dài. 

Tính chu vi thửa ruộng đó? 

                                                            Bài giải 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 180 m, chiều dài là 50 m. Tính chiều rộng của 

hình chữ nhật đó? 

                                                               Bài giải 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 

Bài 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 25 m. Tính 

chiều dài của hình chữ nhật, biết chiều rộng là 11 m. 

                                                             Bài giải 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  



ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 40 

( Tuần tự học ) 

GIẢI TOÁN CHU VI HÌNH VUÔNG, CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT 

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 

  a) Hình chữ nhật có: 4 góc vuông, 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau. 

  b) Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

  a) 

  b) 

  c)  

  d) 

Bài 3. C 

Bài 4. C 

Bài 5. A 

Bài 6. C 

II. Giải các bài tập sau: 

Bài 1.            Bài giải 

Đổi 24 m 5 dm = 245 dm 

Chu vi của cái sân hình vuông là: 
245 x 4 = 980 (dm) = 98 (m) 

Đáp số: 98 m 

 

Bài 3.          Bài giải 

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 

180 : 2 = 90 (m) 
Chiều rộng của hình chữ nhật đó 

là: 

90 – 50 = 40 (m) 
Đáp số: 40 m 

 

Bài 2.       Bài giải 
Chiều rộng của thửa ruộng là: 

40 : 5 = 8 (m) 

Chu vi của thửa ruộng đó là: 
( 40 + 8 ) x 2 = 96 (m) 

Đáp số: 96 m 

 

Bài 4.         Bài giải 
Chu vi của hình vuông là: 

25 x 4 = 100 (m) 

Vì: Nửa chu vi hình chữ nhật bằng 
chu vi hình vuông 

Nên nửa chu vi hình chữ nhật cũng 

bằng 100 m. 
Chiều dài của hình chữ  nhật là: 

100 – 11 = 89 (m) 

Đáp số: 89 m 
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