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MATH CATEGORY - JUNIOR GROUPS (Grades 4-5-6)
AZERBAIJAN - AZƏRBAYCANCA

a.b.c b.c c

–128 32 –4

Cədvələ əsasən  a
.c
b

 ifadəsinin qiymətini tapın. 

D–1
A) 2 B) 4     C) –4      D) –2    

Təkər mağazasındakı endirim kampaniyasına 
əsasən  bir təkər alana, ikincisi yarı qiymətə 
təklif olunur. Bir təkərin qiyməti 90† və satış 
vergisi 10% olarsa, müştəri vergi daxil olmaqla 
dörd təkər üçün nə qədər pul ödəməlidir? 

A) 127†     B) 148†     C) 214†      D) 297†

Bir şagird bazar ertəsi riyaziyyat fənnindən 
121 məsələ həll etdi. Çərşənbə axşamı, bazar 
ertəsinə nisbətən 34 məsələ çox həll etdi. Cümə 
axşamı isə çərşənbə axşamı ilə müqayisədə 
21 məsələ az həll etdi. Şagirdin şənbə günü, 
cümə axşamından 14 məsələ çox həll etdiyi 
məlumdursa onun ümumilikdə neçə məsələ həll 
etdiyini tapın. 

A) 458 B) 558 C) 658 D) 858

x,	y,	z	tam	ədədləri	üçün, 
 .x  y = 18

x2 . y = 54

y2 . z = 72

isə, x + y + z cəmini tapin. 

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14
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Fiqurların ştrixlənmiş hissələrinin kəsr dəyəri 
uyğun olaraq qeyd olunub. 
Buna görə x + y + z + k cəmini tapın.

A) 16 B) 12 C) 10 D) 8
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Diaqramda yanacaq doldurma məntəqəsində növbə gözləyən 
avtomobillərin sıraları və eləcə də hər bir avtomobilin neçə 
litr yanacaq alacağı göstərilib. 1 l yanacaq doldurma müddəti 
1 saniyə, hər nəqliyyat vasitəsinin yanacaq üçün ödəniş 
etmə müddəti isə 20 saniyədir. Avtomobilinizə daha əvvəl 
yanacaq doldura bilmək üçün hansı sıranı seçərdiniz?     

A) 1-ci sıra B) 2-ci sıra C) 3-cü sıra D) 4-cü sıra

Bir restoranda, hər kvadratda 1 masa 
yerləşdirmək və ya masalara dəhliz üçün yer 
saxlamaq məqsədi ilə otaq 6x8=48 kvadrata 
bölünmüşdür. Şəkildə nümunə üçün 26 
masanın yerləşdirilməsi göstərilib. Verilənləri 
nəzərə alaraq bu otaqda maksimum neçə masa 
yerləşdirmək olar? 

C–2
A) 22 B) 26
C) 32 D) 34

5 5 5 5 rəqəmləri və [+, -, x, :, (,)] işarələrindən 
istifadə edərək, 5x(5+5)+5=55 nümunəsində 
olduğu kimi fərqli ədədlər əldə edilə bilər. 
Aşağıdakılardan hansı bu ədədlərdən biri deyil? 

A) 7 B) 26 C) 70 D) 120
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Şəkildəki üçbucağın və kvadratın ümumi 
sahələri bir-birinə bərabərdir. Bu çoxbucaqların 
hər ikisi bərabər hissələrə bölünüb. Üçbucağın 
və kvadratın rənglənmiş hissələrinin sahələrinin 
cəmi düzgün altıbucaqlının rənglənmiş 
hissəsinin sahəsinə bərabərdir. Buna görə 
altıbucaqlının ümumi sahəsi üçbucağın ümumi 
sahəsindən neçə dəfə böyükdür?

D–4

A) 3     B) 7
2

    C) 4 D) 5

Yemək otağı

Koridor Vanna 
otağı 

Mətbəx

Şəkildə evin birinci mərtəbəsinin planı 
göstərilib. Hər ikisi kvadrat formasında olan 
vanna otağı və mətbəxin sahələri müvafiq olaraq 
4 m2 və 64 m2 -dir. Düzbucaqlı formasında olan 
yemək otağının sahəsi isə 96 m2 -dir. Verilənlərə 
əsasən koridorun sahəsini tapın.   

C–2
A) 30 m2     B) 32 m2     C) 36 m2 D) 38 m2

11

29

Dönən çarxda 11-ci kabin ilə 29-cu kabinin 
qarşı-qarşıya  yerləşdiyini nəzərə alaraq, bu 
çarxda ümumilikdə neçə kabinin olduğunu 
tapın. 

B–2
A) 48 B) 36 C) 32 D) 30

 Tim marketdən 37 alma və 23 portağal alıb. O, 
hər gün 5 alma və 3 portağal yeyərsə neçə gün 
sonra eyni sayda alma və portağal qalacaq?  

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10



www.stemolympiad.online 

PAST PAPERS 2021

15.

16.

13.

14.

C–2

D–4

Junior Groups (Grades 4-5-6)

Tərəfinin uzunluğu 6 sm olan taxta bir kub 
kəsilərək tərəfinin uzunluğu 1 sm olan kiçik 
kublar düzəldildi. Sonradan düzəldilən və 
tərəfinin uzunluğu 1 sm olan kiçik kubların 
tərəflərinin ümumi uzunluğu nə qədərdir?

A) 63 cm    B) 64 cm C) 2 . 63 cm      D) 2 . 64 cm

a, b, c tam ədədlərdir.   a
b 1

c

1
7

+

+

=
16  

olarsa, a . b . c hasilinin qiymətini tapın. 
C–2

A) 6 B) 8 C) 12 D) 18

5
x^ –3 2 1

2=
h

 olarsa, x-in qiymətini tapın.

   A) 1
2

      B) 2
3

         C) 5
6

               D) 17
6

Vanessa elektrikli avtomobili ilə Frankfurtdan 
Budapeştə yola çıxdı. Avtomobilin batareyası 
tam şəkildə 30 dəqiqədə dolur və dolu batareya 
ilə ümumilikdə 320 km yol qət edə bilir. 
Avtomobilin 120 km/saat sabit sürətlə hərəkət 
etdiyini və hərəkətə başlayarkən batareyasının 
tam dolu olduğunu nəzərə alsaq, Vanessa 960 
km Frankfurt-Budapeşt yolunu ən tez nə qədər 
vaxta qət edə bilər? 

A) 8,5 saat B) 9 saat
C) 10,5 saat D) 12 saat




