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SIMOC 2015 – GRADE 5 
 

Section A – 15 Questions 
(Correct answer – 2 points; No answer – 0 points; Wrong answer – minus 1 
point) 
(Trả lời đúng – 2 điểm; Không trả lời – 0 điểm; Trả lời sai – trừ 1 điểm) 
 
1. Two trains travel in the same direction on parallel tracks close to each 

other. Both trains start moving at the same time, but Train X is 40 km 
ahead of Train Y. If Train X travels at a speed of 70 km/h and Train Y 
travels at a speed of 75 km/h throughout the journey, in how many hours 
will both trains be side by side? 
Hai chiếc xe lửa chạy cùng hướng trên hai đường ray song song nhau. Cả 
hai xe bắt đầu khởi hành cùng một thời điểm, nhưng xe lửa X cách xe lửa 
Y một đoạn 40 km. Xe lửa X chạy với vận tốc 70 km/h và xe lửa Y chạy 
với vận tốc 75 km/h suốt hành trình. Hỏi sau mấy giờ thì hai xe bắt kịp 
nhau. 
 
(a) 6 hours 
(b) 7 hours 
(c) 8 hours 
(d) 9 hours 
(e) 10 hours 
 
 

2. The Southeast Asian (SEA) Games is held once every two years, except 
in 1963 (i.e. it was held in 1961 and 1965, but not in 1963). Singapore 
hosted the 28th SEA Games in 2015. When was the first SEA Games held 
(although it was known as South East Asian Peninsula Games at that 
time)? 
 
Các kỳ Seagames diễn ra hai năm một lần, ngoại trừ năm 1963 (tức là các 
năm 1961, 1965 thì có, nhưng 1963 thì không). Singapore là chủ nhà của 
Seagames 28 vào năm 2015. Hỏi kỳ Seagames đầu tiên diễn ra vào năm 
nào (dù cuộc thi này lúc đó được gọi là Vận hội các nước bán đảo Đông 
Nam Á) 
 
 
(a) 1953 
(b) 1955 
(c) 1957  
(d) 1959  
(e) 1961  
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3. A bag contains some sweets that can be divided equally among 3, 4 or 6 
children with no remainder. What is the smallest possible number of 
sweets in the bag? 
Số kẹo trong túi có thể chia đều cho 3, 4, hoặc 6 đứa trẻ mà không có dư. 
Hỏi số kẹo nhỏ nhất có trong túi là bao nhiêu? 
 
(a) 6 
(b) 12 
(c) 18  
(d) 24  
(e) 72  
 
 

4. The diagram shows a shaded triangle inside a 3-by-3 square grid. Find the 

ratio of the area of the shaded triangle to the area of the square grid. 

Hình bên dưới biểu thị một hình tam giác được tô đen bên trong hình 

vuông 3  3. Tính tỉ lệ diện tích giữa hình tam giác được tô đen với diện 

tích của hình vuông. 

 
(a) 1 : 3 
(b) 4 : 9  
(c) 1 : 2  
(d) 5 : 9 
(e) 2 : 3 

 
 

5. 
�

��
 is a fraction where n is a whole number. How many possible values are 

there for n if 
�

��
 is more than 

�

�
 but less than 

�

�
? 

�

��
 là một phân số với n là số tự nhiên. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị của n 

để 
�

��
 thì lớn hơn 

�

�
  nhưng nhỏ hơn 

�

�
? 

 
(a) 1  
(b) 3 
(c) 4 
(d) 6  
(e) None of the above – Không đáp số nào nói trên 
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6. The diagram shows some cubes of the same size stacked at a corner of a 
room. How many cubes are therealtogether? (Note: The floor is 
horizontal and the two walls are vertical. There are no gaps or holes 
behind the visible cubes.) 
Hình bên dưới là một số hình lập phương có cùng kích thướt được đặt 
vào góc của một căn phòng. Hỏi hình bên dưới có tất cả bao nhiêu hình 
lập phương nhỏ? 

 
 
(a) 12  
(b) 15  
(c) 18  
(d) 20 
(e) None of the above  

Không đáp số nào nói trên. 
 
 

7. What is the largest number of parts that can be obtained from cutting a 
circle using 5 straight cuts?(Note: Do not count the parts outside the 
circle.) 
Dùng 5 đường thẳng có thể chia một hình tròn nhiều nhất được bao nhiêu 
phần (Chú ý không tính các phần bên ngoài đường tròn.) 
 
(a) 10  
(b) 12 
(c) 14 
(d) 16 
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên. 
 
 

8. A particular month has 5 Fridays. The first and the last day of the month 
are not Fridays. What day is the last day of the month? 
Một tháng nào đó có 5 ngày thứ sáu. Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng 
của tháng đó không phải là ngày thứ sáu. Hỏi ngày cuối cùng của tháng 
đó là ngày nào? 
 
(a) Wednesday (thứ tư) 
(b) Thursday (thứ năm) 
(c) Friday (thứ sáu) 
(d) Saturday (thứ bảy) 
(e) Sunday (chủ nhật) 
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9. The two solids shown in the diagram are made up of unit cubes. The two 
solids are then fitted together to form a cuboid. Find the volume of the 
cuboid in terms of unit3. (Note: The volume of a unit cube is 1 unit3.) 
Hai khối hình bên dưới được tạo từ các hình lập phương đơn vị. Hai khối 
hình đó có thể ghép lại thành một hình hộp chữ nhật. Tìm thể tích của 
khối hộp chữ nhật đó. 
(Ghi chú: Thể tích của một hình lập phương đơn vị là 1 đơn vị3.)   

 
 
 
 
 
(a) 12 unit3  - 12 đơn vị3 
(b) 15 unit3  - 15 đơn vị3 
(c) 18 unit3  - 18 đơn vị3 
(d) 20 unit3  - 20 đơn vị3 
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên 
 
 

10. A number gives a remainder of 2 when divided by 10. Another number 
gives a remainder of 3 when divided by 10. The sum of these two 
numbers is multiplied by 4 to give the third number. What is the 
remainder when this third number is divided by 10?  
Số thứ nhất chia 10 dư 2. Số thứ hai chia 10 dư 3. Tổng của 2 số đó nhân 
với 4 thì được số thứ ba. Hỏi số thứ ba chia 10 dư bao nhiêu? 
 
(a) 2 
(b) 3 
(c) 4 
(d) 5 
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên. 
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11. The diagram shows two overlapping squares X and Y. 
The ratio of the shaded area to the area of Square X is 3 : 10. 
The ratio of the shaded area to the area of Square Y is 2 : 5. 
Find the ratio of the shaded area to the total unshaded area of the figure. 
 
Hình bên dưới gồm hai hình vuông X và Y đặt chồng lên nhau. 
Tỉ lệ diện tích hình tô đen với diện tích hình vuông X là 3 : 10. 
Tỉ lệ diện tích hình tô đen với diện tích hình vuông X là 2 : 5. 
Tìm tỉ lệ diện tích phần hình được tô đen với tổng diện tích phần hình 
không được tô đen. 

 
(a) 3 : 20 
(b) 3 : 35 
(c) 6 : 23 
(d) 6 : 35 
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên 
 
 

12. A big cube is made up of 64 small cubes. All the faces of the big cube are 
then painted. How many of the small cubes have no painted face? 
Một hình lập phương lớn được tạo từ 64 hình lập phương nhỏ. Tất cả các 
mặt của hình lập phương lớn được sơn màu. Hỏi có bao nhiêu hình lập 
phương nhỏ không được sơn? 
 
(a) 1  
(b) 8 
(c) 27  
(d) 64  
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên 
 
 
13. Find the sum of the terms in the 25th pair of brackets: 

Tìm tổng các số hạng trong cặp dấu ngoặc thứ 25:  
(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), (10, 11, 12), … 

 
(a) 213 
(b) 222 
(c) 231  
(d) 240 
(e) None of the above 

Không đáp số nào nói trên 

X 
Y 
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14. If the four-digit number 37N5 is divisible by 35, find N. 
Một số có 4 chữ số 37N5 chia hết cho 5. Tìm N. 
 
(a) 0 
(b) 1 
(c) 2 
(d) 3  
(e) 4 
 
 

15. The diagram shows two circular coins A and B just touching each other. 
The radius of Coin B is twice the radius of Coin A. Coin A is rolled 
around Coin B until Coin A comes back to its starting point (both coins 
remain in contact with each other throughout the rolling). How many 
rounds has Coin A rotated? 
 
Trên hình có hai đồng tiền hình tròn A và B tiếp xúc với nhau. Bán kính 
của đồng tiền B gấp 2 lần bán kính đồng tiền A. Đồng tiền A xoay xung 
quang đồng tiền B cho đến khi đồng tiền A quay trở lại vị trí xuất phát 
của nó (cả hai đồng tiền luôn tiếp xúc với nhau khi quay). Hỏi đồng tiền 
A quay mấy vòng quanh chính nó? 
 
(a) 1 
(b) 2  
(c) 3  
(d) 4  
(e) 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A 
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Section B – 10 Questions 
(Correct answer – 4 points; Wrong or no answer – 0 points) 
(Đáp số đúng – 4 điểm; Đáp số sai hoặc không trả lời – 0 điểm) 
 
1. The average mass of a bag of sugar and a bag of rice is 3 kg. The bag of 

sugar is 1.7 kg lighter than the bag of rice. Find the mass of the bag of 
rice.  
Khối lượng trung bình của bao đường và bao gạo là 3 kg. Khối lượng của 
bao đường thì nhẹ hơn khối lượng của bao gạo là 1.7 kg. Tìm khối lượng 
của bao gạo. 
 

2. The figure shows the first four triangular numbers: 1, 3, 6 and 10. Find 
T100, the 100th triangular number. 
Hình bên dưới là 4 hình đầu tiên của dãy số tam giác: 1, 3 ,6 và 10. Hình 
tam giác thứ 100 có mấy chấm tròn?  

 
 
 
 
 
 
 

3. A bag of candy is shared between Amy and Ben in the ratio 5 : 3. After 

Amy gives 
�

�
 of her share to Ben, Ben has 18 pieces of candy more than 

Amy. How many pieces of candy are there altogether? 
Một túi kẹo được chia cho Amy và Ben theo tỉ lệ 5 : 3. Sau khi Amy cho 
Ben ½ số kẹo của mình thì Ben cho nhiều hơn Amy 18 viên kẹo. Hỏi có 
tất cả bao nhiêu viên kẹo? 
 

4. The diagram shows a diagonal passing through 6 squares of a 4-by-3 
rectangle. Find the number of squares passed through by a diagonal for a 
4030-by-2015 rectangle. 
Trên hình minh họa đường chéo đi qua 6 hình vuông trong hình chữ nhật 
4  3. Tìm số hình vuông mà đường chéo đi qua trong hình chữ nhật 
4030  2015. 

 
 
 
 
 
 
 

T1 = 1 T2 = 3 T3 = 6 T4 = 10 
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5. Five rectangular sheets of paper can be put up on a bulletin board by 
using a minimum of 11 thumbtacks if the corners are overlapped as 
shown in the diagram, where the black dots represent thumbtacks and the 
dotted lines represent the edges of the sheets of paper that are covered by 
other sheets of paper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
What is the minimum number of thumbtacks required to put up 11 
rectangular sheets of paper on a very large bulletin board in the same way 
as described above?  
 
5 tờ giấy chữ nhật có thể được dán lên bảng tin sử dụng tối thiểu 11 cái 
đinh ghim nếu các góc giấy chườm lên nhau nhưng hình vẽ, trong đó các 
dấu chấm đen biểu thị các đinh ghim, còn đường chấm chấm là cạnh của 
tờ giấy bị tờ giấy khác phủ lên. 
Hỏi cần ít nhất bao nhiêu đinh ghim để gắn 11 tờ giấy chữ nhật, trong đó 
n là một số nguyên dương, lên một bảng tin rất lớn bằng cách mô tả ở 
trên? 
 

6. Three friends, Albert, Bernard and Cheryl, work in the same restaurant. 
Có 3 người bạn, Albert, Bernard và Cheryl cùng làm việc ở một nhà hàng. 
a. Albert has an off day on Monday.  
     (Albert được nghỉ ngày thứ hai) 
b. Bernard has off days on Friday and Sunday.  
     (Bernard được nghỉ ngày thứ sáu và chủ nhật) 
c. Cheryl has off days on Monday, Wednesday and Friday.  
     (Cheryl được nghỉ ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu) 
d. No two of them have the same off day more than once a week.  
     (Không có hai người nào có chung quá hai ngày nghỉ trong tuần) 
e. None of them works for three consecutive days.  
     (Không có ai làm việc 3 ngày liên tiếp nhau) 
f. All the three of them work on the same day only once a week.  
    (Cả 3 người họ chỉ có một ngày trong tuần làm việc chung với nhau) 

Which day of the week do all the three of them work together?  
Hỏi họ làm việc chung với nhau ngày nào trong tuần? 
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7. In the following alphametic, all the different letters stand for different 
digits. Find the three-digit product VAN. 
Các chữ cái khác nhau đại diện cho các chữ số khác nhau. Tìm giá trị của 
số có 3 chữ số VAN. 
 
   A N 
 
   A N 
 
  P A N 
 
 + H E 
 
  V A N 
 
 
 

8. There are 99 workers, and 99 switches numbered 1 to 99. 
The first worker turns on all the 99 switches. 
The second worker then turns off every switch with an even number, i.e. 
2, 4, 6, … 
The third worker then ‘reverses’ every third switch, i.e. if the switch is 
‘on’, he will turn it off; but if the switch is ‘off’, he will turn it on. 
The fourth worker then ‘reverses’ every fourth switch, and so on until the 
99th worker has ‘reversed’ the 99th switch. 
What is the switch with the largest number that will remain ‘on’ in the 
end? 
 
Có 99 công nhân và 99 công tắc được đánh số 1 đến 99.  
Công nhân thứ nhất mở tất cả các công tắc. 
Công nhân thứ hai đóng tất cả các công tắc đánh số chẵn, tức là 2, 4, 6, … 
Công nhân thứ ba đảo chiều tất cả các công tắc có số chia hết cho 3, tức 
là các nào đang đóng thì mở, đang mở thì đóng. 
Công nhân thứ tư đảo chiều tất cả các công tắc có số chia hết cho 4 và cứ 
như vậy cho đến khi công nhân thứ 99 đảo chiều công tắc thứ 99. 
Hỏi ở thời điểm cuối cùng công tắc với số lớn nhất nào sẽ ở trạng thái mở? 
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9. The following is a conversation between Amy and Brandon. 
 
Amy: I thought of two different one-digit numbers. Can you guess 

the sum of these two numbers? 
Brandon: No. Can you give me a clue? 
Amy: The last digit of the product of the two numbers is your house 

number. 
Brandon: Now I know the sum of the two numbers. 
 
So what is the sum of the two numbers?  
 
Amy và Brandon nói chuyện với nhau. 
Amy: Tôi nghĩ hai số khác nhau có 1 chữ số. Bạn có thể đoán tổng của 
hai số đó? 
Brandon: Không. Bạn có thể cho tôi thêm gởi ý? 
Amy: Nếu lấy 2 số đó nhân nhau thì chữ số tận cùng của tích là số nhà 
của bạn. 
Brandom. Bây giờ thì tôi đã biết tổng của hai số đó rồi. 
 
Hỏi tổng của hai số đó là số nào? 
 
 

10. The number 5 can be expressed as the difference of the squares of two 
whole numbers: 
 

5 = 32 22. 
 
How many whole numbers from 0 to 200 can be expressed as the 
difference of the squares of two whole numbers? (Note: In this question, 0 
is considered a whole number.)  
 
Số 5 có thể được biểu diễn bởi hiệu của hai số chính phương 

5 = 32 – 22 
Có bao nhiêu số tự nhiên từ 0 đến 200 có thể được biểu diễn dưới dạng 
hiệu của hai số chính phương? (Chú ý rằng trong câu hỏi này thì số 0 
cũng được gọi là một số tự nhiên) 

 


