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BÀI TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH 

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây lớn hơn mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích? 

A. mm2 

B. cm2  

C. km2 

D. dm2 

Câu 2: Đơn vị đề-ca-mét vuông được kí hiệu là: 

A. dam2 

B. da2 

C. dm2 

D. m2 

Câu 3: Đơn vị nào dưới đây bé hơn mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích? 

A. mm2 

B. km2  

C. hm2 

D. dam2 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m216cm2 = ….cm2 là: 

A. 30 016 

B. 3016 

C. 316 

D. 300 016 

Câu 5: Diện tích của hình vuông có chu vi bằng 40 dm là: 

A. 1 m2 

B. 1 hm2 

C. 1 cm2 

D. 1 dm2 

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Câu 1: Đọc các số đo diện tích sau: 

a) 295 dam2  

b) 2006 hm2 

c) 180 200 mm2 

d) 6780 hm2 

e) 738 m2 

f) 16 372 cm2 

g) 4824 km2 

h) 762 m2 

Câu 2: Viết các số đo diện tích sau: 

a) Bốn trăm linh năm đề-ca-mét vuông. 

b) Mười hai nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông. 

c) Năm nghìn ba trăm hai mươi mốt mi-li-mét-vuông. 

d) Mười chín nghìn không trăm hai mươi héc – tô - mét vuông. 

e) Hai mươi hai mét vuông. 

f) Một triệu chín trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét vuông 

g) Một nghìn bốn trăm linh hai mi-li-mét vuông. 

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 8 dam2 = …..…..….. m2 

b) 20 hm2 = …..…..….. dam2 

c) 5 cm2 = …..…..….. mm2 

d) 3 m2 = …..…..….. cm2 

e) 7 hm2 = …..…..….. m2 

f) 13 km2 = …..…..….. hm2 

g) 2100 dam2 = …..…..….. hm2 

h) 900 mm2 = …..…..….. cm2 

i) 8000 dm2 = …..…..….. m2 

j) 50 000 m2 = …..…..….. hm2 

k) 34 000 hm2 = …..…..….. km2 

l) 1/10 km2 = …..…..….. hm2 

m) 1/2 km2 = …..…..….. hm2 

n) 1/10 hm2 = …..…..….. m2 

o) 3/5 hm2 = …..…..….. m2 
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Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 38 m2 25 dm2 = ….….….…. dm2 

b) 15dm2 9cm2 = ….….….…. cm2 

c) 10 cm2 6 mm2 = ….….….…. mm2 

d) 1hm2 15dam2 = ….….….…. m2 

e) 12km2 4dam2 = ….….….…. m2 

f) 198 cm2 = ….dm2….cm2 

g) 2080 dm2 = …. m2 ….dm2 

h) 3107 mm2 = …. cm2….mm2 

i) 5427dam2 = …hm2 …dam2 

j) 6027hm2 = …km2 ….km2 

Câu 5: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 m2 8 dm2 ….…. 58 dm2  
b) 910 hm2 ….…. 91 km2 

c) 8 cm2 4 mm2 ……...804/100 cm2 

d) 7 dm2 5cm2 ……. 710 cm2  

Câu 6: Hồ La-đô-ga (Châu âu) có diện tích 1 830 000 hm2, hồ Ca-xpi (Châu á) có diện tích 371 000 

km2. Hỏi hồ nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 

Câu 7: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4 m bằng những 

mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín 

căn phòng đó? 

Câu 8: Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m, chiều dài bằng 5/3 

chiều rộng. 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Biết rằng, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta 

thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô? 

Câu 9: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và 

kích thước như hình vẽ dưới đây. Diện tích mảnh 

đất đó là bao nhiêu ? 

 

 

Câu 9: Người ta dán liền nhau 500 con tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông cạnh dài 1m, 

biết mỗi con tem có chiều dài 3cm, chiều rộng 22mm. Hỏi diện tích phần bìa không dán tem là bao 

nhiêu xăng-ti-mét vuông? 

Câu 10: Trong một ku cư dân mới, người ta dùng một nửa diện tích đất để làm đường đi và các công 

trình công cộng, nửa diện tích đất còn lại được chia đều thành 2000 mảnh hình chữ nhật, mỗi mảnh có 

chiều rộng 10 m, chiều dài 25 m để xây nhà ở. Hỏi diện tích khu dân cư đó là bao nhiêu ki-lô-mét 

vuông? 


