
     V SİNİF

Düz nəticəni seçin:

Cüt ədədi 2-yə böldükdə qismət

a) Həmişə tək ədəddir
b) Həmişə cüt  ədəddir
c) Ya tək, ya cüt ədəddir.
d) Nə tək, nə də cüt ədəddir.
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2     V SİNİF

Dəqiq bir böləni 
olan yeganə 
natural ədədi 
tapın.



     V SİNİF 3

İki a və b ədədi bir-birinin bölənidir.

Aşağıda verilənlərdən hansı həqiqətə 
uyğundur.

a) a>b

b) a=b

c) b>a

d) a≠b



4     V SİNİF

İki ardıcıl ədədin ən 
böyük  ortaq böləni 
neçədir?



5     V SİNİF

Otağın eni, uzunluğu və hündürlüyü 
820 sm, 1020 sm və 620sm-dir.Nə qədər 
uzunluqda kəndir lazımdır ki, hər üç 
ölçünü dəqiq ölçmək mümkün olsun?



6     V SİNİF

Düzbucaqlı formalı zalın uzunluğu 2080 sm, eni isə 1680 sm-dir. Onun 
döşəməsini kvadrat şəklində olan daşlarla örtmək lazımdır.

Daşın ən böyük uzunluğu nə qədər olmalıdır? 



7     V SİNİF

6-cı və 7-cü siniflərdə uyğun 
olaraq, 450 və 630 şagird 
var.Hər iki sinfin şagirdləri 
bərabər sayda bir neçə 
qruplara bölünmüşdür. Hər 
qrupda şagirdlərin mümkün 
olan ən böyük sayını tapın.



8     V SİNİF

Elə ən böyük ədəd tapın ki, 47, 80 və 124 ədədləri 
həmin ədədə bölündükdə qalıqda 3 alınsın.



Elə ən kiçik ədəd tapın ki, 16, 24 və 56 
ədədlərinə  bölündükdə qalıqda 4 alınsın.

9   V klasi



     V SİNİF

Elə ən böyük ədəd tapın ki,  258 və 323 ədədləri həmin ədədə 
bölündükdə uyğun olaraq qalıqda 2 və 3 alınsın.
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11     V SİNİF

Elə ən böyük ədəd tapın ki, 
623,  729 və 841 ədədləri 
həmin ədədə bölündükdə 
uyğun olaraq qalıqda 3, 9  və 1 
alınsın.



12     V SİNİF

İşıq nişanlarının rəngi hər 52  saniyədə, 65 saniyədə və 78 saniyədə dəyişir.  
Əgər səhər saat 5-də işıq nişanlarının rəngi eyni zamanda dəyişmişsə , 
növbəti dəfə nə vaxt rənglər eyni zamanda dəyişəcəkdir?

a) Səhər saat 5, 13 dəqiqədə

b) Axşam saat 5-də

c) Səhər 7-yə 20 dəqiqə qalmış

d) Səhər saat 5, 15 dəqiqədə



     V SİNİF

Boş xanalara rəqəmləri elə yazın ki, bərabərlik alınsın.
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14     V SİNİF

İraklinin topu dəqiq hansı hündürlükdən düşürsə, o hündürlüyün yarısına 
qədər qayıdır. İraklinin topu 64 metr hündürlüklü binanın örtüyündən 
düşürsə, 7 dəfə atıldıqdan sonar hansı hündürlükdə olar?



15     V SİNİF

Təmiz vərəqdə cədvəlin şəklini düzəldin. Sadə formada verilən 
hər bir kəsrin ətrafına dairə çəkin.

Bütün qalan kəsrləri beləcə sadələşdirin.



16     V SİNİF

Aşağıda verilən qiymətləri tətbiq etməklə bu kvadratdan doğru 
ədədləri göstərməyi bacararsınızmı?

1. Bu ədəd tək olsun.

2. Üçün bölünənidir.

3. 7x4-dən kiçikdir.

4. Onluq rəqəmi cütdür.

5. Iki təxmini cavab arasında ən böyükdür.



17     V SİNİF

Yüzrəqəmli cədvəldə lazımi ədədi necə tapmaq olar?
Aşağıda səkkiz şərt verilmişdir, hansı ki, onlardan dördü düzdür.Ancaq bu halda 
məsələni həll etmək üçün qalan dördü əhəmiyyətsizdir.Axtarılan ədəd:

1. 9-dan böyükdür.
2. 10-un bölünəni deyil. 
3. 7-nin bölünənidir.
4. Tək ədəddir.
5. 11-in bölünəni deyil.
6. 200-dən kiçikdir.
7. Təklik rəqəmi onluq rəqəmindən bir vahid böyükdür.
8. Onluq rəqəmi tək ədəddir.

Bu ədəd hansıdır?
Dörd əhəmiyyətli və dörd əhəmiyyətsiz ədəd ədəd söyləyə bilərsinizmi?



18     V SİNİF

Ədədlərin bu ardıcıllığında ədədlərin neçə elə qrupu ola bilər ki, ən az verilmiş dörd 
ədəddən təşkil olsun.

Məsələn, bir qrup dördün bölünənlərindən təşkil olsun.; ikinci- tək ədədlərdən və 
sairə.



19     V SİNİF

Misir kəndiri

Belə deyirlər ki, qədim Misirdə düzbucaqlı üçbucağı kəndirlə təsvir edirlərmiş, 
hansı ki, düyünləri 12 bərabər hissəyə bölünmüş.

Belə bir kəndiriniz olarsa, daha  neçə 
üçbucaq təsfir edə bilərsiniz? (hər bir 
bucaqda bir düyün olmaqla)

Daha hansı düzgün fiqur qurmaq olar? 
Məsələn, bərabər tərəfli və bərabər 
bucaqlı fiqurları təsfir etmək olar?



20     V SİNİF

Saatın siferplatında yerləşən ədədlərin hamısı qarmaqarışıqdır.Aşağıda 
verilən on şərtə görə bu ədədləri düz yıxşırmaq olarmı?

Saatın siferplatında yerləşən ədədlərin hamısı həriflərlə göstərilmiş, hansı ki, 
məlumatı oxumaq və anlamaq üçün əlverişlidir.

1. Heç bir çüt ədəd iki tək ədəd arasında yerləşməyib.
2. Bir dəfə də olsun ədədlər ardıcıl düşməyib
3. Şaquli oxda verilən a və g ədədlərinin cəmi 13-dür.
4. Üfiqi oxda verilən d və j ədədlərinin cəmi 13-dür.
5. Birinci qrupa (a-dan f-ə qədər) daxil olan 6 ədədin və ikinci qrupa (g-dən l-ə qədər) daxil olan 
6 ədədin cəmi bərabərdir.
6. f-in  mövqeyində duran ədədin düz yerindədir.
7. D-nin mövqeyində duran ədəd, h-ın mövqeyində duran ədəddən iki dəfə böyükdür.
8. G-nin mövqeyində duran ədəd və onun qabağında f-in mövqeyində duran ədədin fərqi 6-ya 
bərabərdir.
9. Başda i-nin mövqeyində duran ədəd, a-nın mövqeyində duran ədəddən 2-dəfə artıqdır, d-nin 
mövqeyində duran ədədin üçdə birinə bərabərdir və e-nin mövqeyində duran ədədin yarısı
10. d-nin mövqeyində duran ədəd qonşularının birini mövqeyində duran ədəddən 4dəfə böyükdür.
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21     V SİNİF

Düzbucaqlı formalı  və 25x40 ölçülü binanın 
ətrafına istirahət zolağı çəkmək lazımdır. 
Zolağın eni 2 metr və binadan 60 sm aralı 
olmalıdır.

Planı çəkin və zolağın xarici perimetrini və 
sahəsini tapın.



22     V SİNİF

Hər birinin tili 1 sm olan səkkiz kubdan T formalı  fiqur düzəltmişlər.

Əgər bu fiquru tam boyasaq, neçə kubun dəqiq dörd üzü boyalı olar? 

Qalan kubların  boyası necə olar?



23     V SİNİF

Aşağıda təsfir edilmiş kub, 27 boyaqsız kubdan təşkil edilmişdir. Sonra böyük 
kubu göy rənglə rəngləmişlər. Rəng quruduqdan sonar kubu kiçik kublara 
ayırmışlar.

1. Kiçik kubların neçəsinin üç üzü rənglənmişdir?

2. Kiçik kubların neçəsinin iki üzü rənglənmişdir?

3. Kiçik kubların neçəsinin bir üzü rənglənmişdir?

4. Kiçik kubların neçəsinin heç bir üzü  
    rənglənməmişdir?

5. Cəmi neçə üz rənglənmişdir?



     V SİNİF

Şavişvililərin  ailəsində 4 oğlan var.

Luka Nikadan böyükdür və levandan kiçikdir.

İrakli nə ən kiçik deyil, nə də ən böyük. 

Lukanın iki böyük qardaşı yoxdur.

Oğlanların yaşına uyğun 
adlarını böyükdən başlayaraq 
yazın. 
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25     V SİNİF

İlk altı natural ədədi dairəyə elə 
yazın ki, üçbucağın hər bir tərəfində 
toplanan ədədlərin cəmi 9 olsun.

4-dən 9-a qədər ədədlər üçün bu 
mümkündürmü?



26     V SİNİF

İrinanın cəmi 5 svitri, 4 alt 
paltarı, 3 jaketi, 2 cüt ayaqqabısı 
və bir kəməri var.

İrina öz paltarlarını neçə cür 
geyinə bilər, belə ki, eyni geyim 
təkrarlanmasın?



     V SİNİF

İki üçrəqəmli ədədin yazılışında 0-dan 9-a 
qədər ədədlərdən istifadə edilmişdir.Yalnız 
bir dəfə aşağıdakı qayda ilə: Birinci ədədi 
yazmaq üçün üç rəqəm seçin və ikinci 
ədədi yazmaq üçün başqa bir üç rəqəm 
seçin.Bu iki ədədlərin cəminin ən böyük 
olan cəmini tapın.

Eyni qayda ilə üç ikirəqəmli ədədin ən 
kiçik mümkün olan cəmini tapın.

27



     V SİNİF 28

Nikanın atası moruq toplamaq üçün məbləği elə verir ki, hər iş saatında məbləğ 
artır. İlk saatda 20 tetri, ikinci saatda 40 tetri, üçüncü saatda 80 tetri və sonrası 
uyğun olaraq artır.

6 saat müddətində Nika hansı məbləğ əldə edər?

10 saatdan sonar hansı məbləğ olar?

5 lari əldə etmək   üçün neçə saat işləmək 
lazımdır?



29     V SİNİF 29

Levanın ailəsi maşınla dağda 900 
km yol getdi. Orta sürət saatda 80 
km olmuşdur.Əvvəlki yolda saatda 
75 km gedirdi.

Bütün yolda ailənin orta sürəti nə 
qədər olar?

Cavabınızı əsaslandırın.



30     V SİNİF

Kitab 600 səhifəlidir. Nömrələmə 1-dən başlayır.

5 rəqəmi kitabın bütün səhifələrində neçə dəfə görünər?

Kitabın iki səhifəsinin nömrələri cəmi 
325-dir.

Kitabı vərəqləsək , bu vərəqlərin 
sağında hansı səhifə olar?


