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GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 57 (TẬP 1): 

Bài: Nhân một số với 10, 100, 1000,... 

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5):  

Nhân nhẩm: 

a)1,4 x 10       b) 9,63 x 10       c) 5,328 x 10 

 2,1 x 100       25,08 x 100       4,061 x 100 

 7,2 x 1000      5,32 x 1000      0,894 x 1000 

Phương pháp giải: 

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó 

lần lượt sang bên phải một, hai, ba...chữ số. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

a) 14      b) 96,3     c) 53,28 

    210       2508      406,1 

    7200      5320      894 

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 5):  

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét: 

10,4dm;    12,6m;    0,856m;    5,75dm. 

Phương pháp giải: 

- Muốn đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 

10. 

- Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 100. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

10,4dm = 104cm;    12,6m = 1260cm; 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

0,856m = 85,6cm;    5,75dm = 57,5cm. 

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 5):  

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 

1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Phương pháp giải: 

- Tính cân nặng của 10 lít dầu hỏa = cân nặng của 1 lít dầu x 10 

- Cân nặng của cân dầu = cân nặng của 10 lít dầu hỏa + cân nặng can rỗng 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

10l cân dầu hỏa nặng: 

0,8 x 10 = 8 (kg) 

Cả can dầu hỏa đó nặng: 

8 + 1,3 = 9,3 (kg) 

Đáp số: 9,3kg. 
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