
     VI SİNİF

Hansı şəkildə çəkilən xətt fiqurun simmetriya oxudur?

a)
 b) 

c) ç)
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2     VI SİNİF

Hansı şəkildə çəkilən xətt fiqurun simmetriya oxudur?

a)

ç)

b)

c)



3     VI SİNİF

Hansı hərfin birdən çox simmetriya 
oxu yoxdur?  

  a)    I   

  b)   Y     

  c)   X    

  d)  O  



     VI SİNİF

Bir düz xətlə neçə cür kvadratı 
yarıya bölmək olar?
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5     VI SİNİF

Düzbucaqlı formalı parkın uzunluğu 72 
metr, eni isə 54 metrdir.Onun ətrafında 
2.5 metr enində yol çəkilmişdir. Yolun 
sahəsini tapın.



6     VI SİNİF

Konteynerlərdə uyğun olaraq,  840 
və 420 litr neft var.

Ən çox  konteynerə neçə litr neft 
tökmək olar ki, onun vasitəsi ilə 
hər bir konteynerlərdə olan neftin 
miqdarını müəyyən etmək mümkün 
olsun? 



7     VI SİNİF

Hər şey kəllə-mayallaq

Ədədləri tam qarışdırdım!

Mənə kömək edə bilərsənmi ki, böyüklükləri ölçü vahidləri ilə düzgün cütləşdirim?

Təmiz kağız götür,bu ədədləri köçür və böyüklükləri ölçü vahidləri ilə lazımi düşündüyün 
kimi cütləşdir. Bu işdə sənin köməkliyin mənə hava və su kimi lazımdır!

Kəmiyyət Ölçü vahidi

1 Bir televiziya reklamının müddəti 0.5 мм/saniyə
2 İnsan bədəninin temperaturu 2600000 km2

3 Poçt markasının sahəsi -30 0C
4 Misir piramidasının sahəsi 3 m2

5 Buzlağın sahəsi 10 mm2

6 Axının sürəti 37 dəqiqə
7 Soyuducuda temperatur 70,000 m3

8 1 litr boya ilə rənglənmiş divarın sahəsi. 1 0C
9 Gürcüstanın sahəsi 400 mm2

10 Milçəyin gözünün sahəsi 15 0C



8     VI SİNİF

Sabanın kiçik bacısının 4 addımı onun  3 addımına 
bərabərdir. Deyək ki, Sabanın bir addımı 90 sm-ə 
bərabərdir. Onun bacısı 12 addım atmaqla neçə santimetr 
yol gedər?



9     VI SİNİF

Qanunauyğunluğu tapın və 
növbəti ədədi müəyyən edin:

2, 4, 8, 16, ____

6, 8,  16, 18, ____

5, 4, 10, 9, ____

3, 7, 15, 31, ____

4, 12, 9, 27, ____



10     VI SİNİF

Kvadrata 0, 1, 2, 3, 4, 5 ədədlərini elə yazın ki, ardıcıl ədədlər 
ox istiqamətində olmasın.



11     VI SİNİF

3x5x5 ölçüdə olan düzbucaqlı prizmanın bütün üzləri çəhrayı rənglə 
boyanmışdır.Bu fiquru çəkin.

Əgər prizmanı tili 1 sm olan kuba bölsək, neçə kub alarıq?

Onlardan neçə kubun 6 üzü boyanmışdır? 

5 üzü? 4 üzü? 

3 üzü? 

2 üzü? bir üzü?

Heç bir üzü?



12     VI SİNİF

Rəqəmləri boş xanalara elə yazın ki, bərabərlik alınsın:
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13     VI SİNİF

Rəqəmləri boş xanalara elə yazın ki, bərabərlik alınsın:
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     VI SİNİF

Rəqəmləri boş xanalara elə yazın ki, bərabərlik alınsın:
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15     VI SİNİF

6, 7, 8 rəqəmləri ilə yazılmış elə üçrəqəmli ədəd 
tapın ki, 8-ə qalıqsız bölünsün.

9-a vurmanı yaxşı yadda saxlamağa 9-a bölmə 
cədvəli neçə kömək edər?



16     VI SİNİF

Verilən ifadəni qısa 
hesablama yolunu tapın: 
1+3+5+7+9+11+13+15+17=?

Sizin tapdığınız qısa yolu izah edin.

45-dən 99-a qədər bütün  tək 
ədədlərin cəmini həmin üsulla necə 
tapılmağını izah edin.



17     VI SİNİF

Kitabın bir başlığı 6 səhifədən ibarətdir. Bütün səhifələrin nömrələri 
cəmi 525-dir.

Vərəqlərin nömrələrini hesablayın.



18     VI SİNİF

Kitabın səhifələri 1-dən 300-ə qədər nömrələnmişdir.Aşağıdakı şərtlərdə neçə 
səhifə kifayətdir?

1. Səhifənin nömrəsində 5 rəqəmi var və nömrə 5-ə bölünür.

2. Səhifənin nömrəsində 5 rəqəmi var və nömrə 5-ə bölünmür.

3. Səhifənin nömrəsində 5 rəqəmi yoxdur və nömrə 5-ə bölünür.



     VI SİNİF

Doqquz müsbət, ardıcıl 
tam ədədin cəmi 2007-dir.
Ən böyük və ən kiçik ədəd 
arasında fərq nə qədər ola 
bilər?
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20     VI SİNİF

Cədvəli müşahidə edin

Həftə Həftə ərzində qəbul 
edilən məktubların sayı

Qəbul edilən mətubların 
cəmi sayı

1 8 8
2 8 16
3 8 ?
4 8 ?

Cədvəli doldurun və ilk səkkiz həftənin verilənlərini yazın

Yüz həftə ərzində neçə məktub qəbul edilmişdir?

Hansı həftədə cəmi 500 məktub qəbul edilmişdir?



21     VI SİNİF

Biri varmış biri yoxmuş bir ağac 
varmış. Onun 10 iri budağı, 
hər iri budaqda isə 10-10 kiçik 
budaqlar vardı. Hər kiçik 
budaqda isə 10-10 çox kiçik 
budaq, hər çox kiçik budaqda 
isə 10-10 yarpaq var.

Günlərin birində ağac doğrayanlar ağacın bir böyük 
budağını kəsdilər; Sonra isə başqa bir böyük budaqdan bir kiçik budaq 
kəsdilər.Daha sonra başqa kiçik budaqdan çox kiçik bir budaq kəsdilər.
Başqa bir çox kiçik bir budaqdan bir yarpaq qoparıb üstünə qoydular.

Ağacda neçə yarpaq qaldı?



22     VI SİNİF

Məktəbdə 400 şagird oxuyur. Ən 
az iki şagird tapa bilərikmi, onların 
doğum günləri eyni genə təsadüf 
etsin.

Niyə?



23     VI SİNİF

Ən az neçə adam toplamaq 
lazımdır ki, iki adamın doğum 
günü eyni aya təsadüf etsin? 
Niyə?



24     VI SİNİF

Vera məhəlləsində maşın dayanacağı üçün iki seçimimiz var:

A dayanacaqda maşın saxlasaq, ilk saata 80 tetri, sonrakı hər əlavə saata 50 tetri 
ödəməliyik.

B dayanacaqda maşın saxlasaq, ilk saata 1.5 lari, sonrakı hər əlavə saata 30 tetri 
ödəməliyik.

Hansı dayanacaqda maşın saxlamaq məqsədəuyğundur?

Bundan başqa, uzaqda olan dayanacaqda hər saata 40 tetri ödəmək lazımdır.Oraya 
avtobusla getmək üçün  60 tetri ödəməliyik.Nəhayət dəmir yolu stansiyasındakı 
dayanacaqda maşın saxlamaq pulsuzdur. Oradan Veraya getmək üçün ikitərəfli bilet 
tramvayla 3.5 laridir.

Hansı seçim əlverişlidir,Vera məhəlləsi dayanacaqlarında,  yoxsa bir az uzaq 
dayanacaqda, yoxsa  dəmir yol stansiyasındakı dayanacaqda?



25     VI SİNİF

Nika tək işlədikdə təyyarə 
modelini 2 saata hazırlayır. 
Nutsanın bu modeli hazırlamasına 3 
saat lazımdır.Birlikdə işlədikləri halda 
Nika və Nutsaya bu təyyarə modelini 
hazırlamağa nə qədər vaxt lazımdır?



26     VI SİNİF

Natonun, Datunanın və İrmanın 20-dən az bileti var. Natonun 
Datunadan çox, Datunanın isə İrmadan çox bileti var. Nato İrmaya 
3 bilet verdi, Datuna isə irmaya 2 bilet verdi. Bundan sonara onların 
bərabər sayda biletləri oldu. Əvvəlcə onların neçə biletləri var idi?



27     VI SİNİF

Riyaziyyat testində hər düzgün 
cavaba şagird 10 bal toplayır. Hər 
bir düz olmayan cavab üçün isə 1 
bal azalır.

Şagird 45 bal toplamışsa, o nə 
qədər düz və nə qədər səhv cavab 
vermişdir?



28     VI SİNİF

Yeni il şokalad lövhəsi  0.50 laridir. Şənlikdən sonar o 
ucuzlaşdı və bir bağlaması 31.93 lari oldu.

Ucuzlaşdıqdan sonara 
bir şokalad lövhəsi 
neçəyədir?



29     VI SİNİF

Velosiped mağazasında üç təkərli  
velosiped və ikitəkərli beşik  yığırlar. 
Cəmi mağaza 30 velosiped və beşik 
hazırladı və 73 təkər istifadə etdi.

Mağaza neçə beşik hazırladı?



30     VI SİNİF

Beş ədədin ədədi ortası 28-dir. Bu ədədlərə hansı ədəd əlavə etmək olar ki, 
onların ədədi ortası 30-a bərabər olsun.

Annanın riyaziyyatdan orta balı 92-dir.O istəyir ki, onun orta balı 93 
olsun. Onun cümə günü test yoxlaması var. O bu yoxlamadan nə qədər bal 
toplamalıdır ki, onun orta balı 93 olsun.

Məsələnin həlli üçün kifayət qədər informasiya varmı ya, yox?

Əgər hesab edirsinizsə kifayət qədər informasiya var, onda cavab nədir?

Əgər hesab edirsinizsə kifayət qədər informasiya yoxdur, onda 
məsələni həll etmək üçün hansı əlavə verilən lazımdır? 


