Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân thuộc
Chương 5: Phân số và số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 7 chi tiết
Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo
chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ
Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:
a). Phép nhân số thập phân
- Muốn nhân hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân, ta làm như sau:
Bước 1. Viết thừa số này dưới thừa số kia như đối với phép nhân các số tự nhiên
Bước 2. Thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên
Bước 3. Đếm xem trong phần thập phân ở cả hai thừa số có tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
"," tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải sang trá, ta nhận được tích cần tìm.
Chú ý: 2 số thập phân cùng dấu thì tích là số dương; 2 số thập phân khác dấu thì tích là số âm
- Tính chất của phép nhân số thập phân: Phép nhân số thập phân cũng có các tính chất như phép
nhân số nguyên: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, phân phối của phép nhân với phép cộng và
phép trừ
b). Phép chia số thập phân
Muốn chia hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân, ta làm như sau:
Bước 1. Số chia có bao nhiêu dấu "," thì ta chuyển dấu "," ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu
chữ số (nếu số bị chia không đủ vị trí để chuyển dấu "," thì ta điền thêm những chữ số 0 vào bên
phải của số đó.
Bước 2. Bỏ đi dấu "," ở số chia, ta nhận được số nguyên dương
Bước 3. Đem số nhận được ở Bước 1 chia cho số nguyên dương nhận được ở Bước 2, ta có
thương cần tìm.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 7 trang 52 - 55)
Câu hỏi khởi động trang 52 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Inch (đọc là in-sơ, kí hiệu là in) là tên
của một đơn vị đo độ dài: 1 in = 2,54 cm.
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Một chiếc ti vi màn hình phẳng có độ dài đường chéo là 52 in. Độ dài đường chéo của màn hình
ti vi là bao nhiêu mét?
Trả lời:
Do 1 in = 2,54 cm nên 52 in = 52.2,54 = 132,08 cm.
Đổi 132,08 cm = 1,3208 m.
Đáp số: 1,3208m.
Luyện tập 1 trang 53 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính tích: a) 8,15 . (-4,26); b) 19,427 . 1,8.
Luyện tập 2 trang 53 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính một cách hợp lí: a) 0,25 . 12; b) 0,125 . 14 .
36.
Luyện tập 3 trang 55 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính thương: a) (- 17,01) : (- 12,15); b) ( -15,175)
: 12,14.

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 7 trang 55, 56)
Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:
Bài 1 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) 200.0,8; b) (-0,5).(-0.7); c) (-0.8).0,006; d)
(-0.4).(-0,5).(-0.2).
Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Cho 23.456 = 10488. Tính nhẩm: a) 2,3.456; b)
2,3.45,6; c) (-2,3).(-4,56); d) (-2,3).45600.
Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) 46,827 : 90; b) (-72,39) : (-19); c) (-882) :
3,6; d) 10,88 : (-0.17).
Bài 4 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm: a) 182 : 1,3; b) 18,2
: 13.
Bài 5 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với
chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m...
Bài 6 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài
110 m, chiều rộng 78 m...
Bài 7 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng
của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó...
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Bài 8 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính
150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn
dài 20 cm...
Bài 9 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Dùng máy tính cầm tay để tính: 3,14 . 7,652; (10,3125) : 2,5; 54,369 : (- 4,315).
-/Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài
tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 7. Chúc các em học tốt.

