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Section A 

1. A circle is inscribed in a square as shown in the diagram. The perimeter of the square 

is 32 cm. Find the area of the circle. 

Cho hình tròn nội tiếp hình vuông như hình vẽ. Biết chu vi hình vuông là 32 cm. Tính 

diện tích hình tròn. 

 

(a) 8 cm2 

(b) 16 cm2 

(c) 32 cm2 

(d) 64 cm2 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên  

 

2. Except for the first term, each term in the following sequence is found by multiplying 

the same number to the previous term. 

3, a, b, c, 48, ... 

Find the value of c. 

Trừ phần tử đầu tiên, các phần tử tiếp theo trong dãy số bên dưới được tạo thành bằng 

cách nhân phần tử ngay trước nó với cùng một số. Tìm c. 

 

(a) 12 

(b) 24 

(c) 33 

(d) 38 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 
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3. The cost price of a pair of shoes was $15. Mr Lee sold the pair of shoes to a customer 

for $35. The latter gave Mr Lee a $50 note, but Mr Lee did not have enough change. So 

Mr Lee went to Mr Tan in the shop next door and exchanged the $50 note into smaller 

notes. Then Mr Lee gave the customer a $15 change. 

After the customer had left, Mr Tan discovered that the $50 note was a counterfeit. So Mr 

Lee compensated Mr Tan $50. How much money did Mr Lee lose as compared to if the 

$50 note was real? 

Giá gốc một đôi giày là $15. Ông Lee bán đôi đôi giày cho một khách hàng với giá $35. 

Người khách đưa cho ông Lee $50 nhưng ông không có đủ tiền lẻ để trả lại vì thê ông Lee 

sang cửa hàng của ông Tan bên cạnh và đổi tờ $50 sang loại tiền nhỏ hơn. Sau đó ông Lee 

trả lại vị khách $15. Sau khi vị khách đó rời đi, ông Tân nhận ra tờ $50 đó là tiền giả vì 

thế ông Lee bồi thường ông Tan $50. Hỏi ông Lee đã mất bao nhiêu tiền khi so với trường 

hợp tờ $50 là tiền thật? 

(a) $15 

(b) $25 

(c) $30 

(d) $50 

(e) $70 

 

4. The diagram shows some cubes of the same size stacked at a corner of a room. How 

many cubes are there altogether? (Note: The floor is horizontal and the two walls are 

vertical. There are no gaps or holes behind the visible cubes.) 

Hình bên miêu tả các khối lập phương xếp vào góc của một căn phòng. Hỏi có bao nhiêu 

khối lập phương tất cả? (Chú ý: Sàn nhà nằm ngang và 2 bức tường là thẳng đứng, không 

có bất kì khoảng trống nào giữa các khối lập phương.) 
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(a) 16 

(b) 23 

(c) 26 

(d) 29 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 

 

5. Which of the following statement(s) is or are correct? 

Statement A: 7 + (0  2) = 7 

Statement B: 7 + (0 : 2) = 7 

Statement C: 7 + (2 : 0) = 7 

 

(a) All the three statements are correct. 

(b) Only Statements A and B are correct. 

(c) Only Statements A and C are correct. 

(d) Only Statement A is correct. 

(e) None of the above 
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Trong những mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng? 

Mệnh đề A: 7 + (0  2) = 7 

Mệnh đề B: 7 + (0 : 2) = 7 

Mệnh đề C: 7 + (2 : 0) = 7 

 

(a) Tất cả đều đúng. 

(b) Chỉ A và B đúng. 

(c) Chỉ A và C đúng. 

(d) Chỉ A đúng. 

(e) Không đáp án nào nói trên 

 

6. A cow is tied to a corner of a house in the middle of a large grass field by a rope that is 

7 metres long. If the house is a rectangle of 10 metres by 5 metres, what is the largest area 

of grass that the cow can graze on? (Take  to be 
��

�
.) 

Một con bò bị buộc vào góc nhà ở giữa đồng cỏ bằng một sợi dây thừng dài 7m. Nếu ngôi 

nhà là hình chữ nhật kích thước 10m x 5m thì diện tích cỏ nhiều nhất mà con bỏ có thể ăn 

là bao nhiêu? (Lấy  bằng 
��

�
.) 

 

(a) 38.5 m2 

(b) 77 m2 

(c) 115.5 m2 

(d) 154 m2 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 

 

7. Find the value of n if n is a whole number and 
�

�
 is more than 

�

���
 but less than 

�

��
. 

Tìm n biết n là số tự nhiên và 
�

�
 lớn hơn 

�

���
 nhưng nhỏ hơn 

�

��
. 
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(a) 11 

(b) 13 

(c) 17 

(d) 19 

(e) Not possible to find n 

     Không thể tìm được n 

 

8. The following 3D (3-dimensional) pie chart shows the favourite fruit of a class of 40 

students (each student chooses exactly one fruit). The two lines in the diagram intersect 

at the centre of the pie chart. Which one of the following statements is true? 

 

 

 

 

 

(a) The number of students whose favourite fruit is apple is less than the number of 

students whose favourite fruit is pear. 

(b) The number of students whose favourite fruit is apple is equal to the number of students 

whose favourite fruit is pear. 

(c) The number of students whose favourite fruit is apple is more than the number of 

students whose favourite fruit is pear. 

(d) It is not possible to tell from the pie chart whether the number of students whose 

favourite fruit is apple is less than, more than, or equal to, the number of students whose 

favourite fruit is pear. 

(e) None of the above 

 

pear 
banana 

apple 
orange 
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Biểu đồ 3D dưới đây mô tả loại trái cây ưa thích của những học sinh trong 1 lớp gồm 40 

người (Mỗi học sinh chỉ chọn duy nhất 1 loại trái cây). Hai đường thẳng trong biểu đồ cắt 

nhau tại tâm của biểu đồ đó. Phát biểu nào dưới đây là đúng. 

 

(a) Số học sinh thích táo ít hơn số học sinh thích lê. 

(b) Số học sinh thích táo bằng số học sinh thích lê. 

(c) Số học sinh thích táo nhiều hơn số học sinh thích lê. 

(d) Không thể kết luận được số học sinh thích táo nhiều hơn ít hơn hay bằng số học sinh 

thích lê. 

(e) Không có phát biểu nào bên trên là đúng. 

 

9. A big cube is made up of 125 small cubes. All the faces of the big cube are then painted. 

How many of the small cubes have exactly two painted faces? 

Một khối lập phương lớn được tạo thành từ 125 khối lập phương nhỏ. Tất cả các mặt của 

khối lập phương lớn đều được sơn. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ có chính xác 2 

mặt được sơn? 

 

(a) 12 

(b) 16 

(c) 24 

(d) 36 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 
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10. If the four-digit number 4N79 is divisible by 21, find N. 

Nếu số có 4 chữ số 4N79 chia hết cho 21. Tìm N. 

(a) 1 

(b) 4 

(c) 7 

(d) 0 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 

11. Which one of the following figures is the odd one out? 

Hình nào dưới đây không phù hợp với quy luật? 

 

(a) Fig. 1 

(b) Fig. 2 

(c) Fig. 3 

(d) Fig. 4 

(e) Fig. 5 

 

12. The diagram shows two overlapping squares X and Y. 

The ratio of the shaded area to the area of Square X is 3 : 8. 

The ratio of the shaded area to the area of Square Y is 4 : 9. 

Find the ratio of the shaded area to the total unshaded area of the figure. 

Hình bên dưới biểu diễn hai hình vuông X và Y bị đè lên nhau. 

Tỉ lệ diện tích phần tô đậm so với điện tích hình vuông X là 3 : 8 

Tỉ lệ diện tích phần tô đậm so với điện tích hình vuông X là 4 : 9 

Tính tỉ lệ diện tích phần tô đậm so với toàn bộ diện tích hình vẽ. 
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(a) 7 : 20 

(b) 7 : 39 

(c) 12 : 35 

(d) 12 : 59 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 

 

13. The decimal numeral system uses ten symbols 0 to 9 to form numbers, while the binary 

numeral system uses only two symbols 0 and 1 to form numbers. The  

following table shows the binary numbers for the decimal numbers 0 to 5. 

Decimal Number 0 1 2 3 4 5 

Binary Number 0 1 10 11 100 101 

 

What is the binary number for the decimal number 17? 

Hệ đếm cơ số 10 dùng 10 chữ số từ 0 đến 9 để tạo thành các số đếm trong khi hệ nhị phân 

chỉ dùng 2 chữ số là 0 và 1. Bảng dưới biểu diễn các số từ 0 đến 5 từ hệ cơ số 10 sang hệ 

nhị phân. Hỏi số 17 trong hệ cơ số 10 là số bao nhiêu trong hệ nhị phân?  

Hệ cơ số 10 0 1 2 3 4 5 

Hệ nhị phân 0 1 10 11 100 101 

 

(a) 1110 

(b) 1111 

(c) 10 000 

(d) 10 001 

(e) 10 010 

X 

Y 
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14. If 5 men take 3 days to build 2 walls, how many days will it take 8 men to build 16 

walls? Assume that all the men work at the same rate. 

Nếu 5 người cấn 3 ngày để xây 2 bức tường thì 8 người xây 16 bức tường mất bao nhiêu 

ngày? Giả sử năng suất làm việc mỗi người là như nhau. 

 

(a) 0.6 days 

(b) 15 days 

(c) 18 days 

(d) 38.4 days 

(e) None of the above 

     Không đáp số nào nói trên 

 

15. The diagram shows parts of a city where the lines are roads. Trevor walks from point 

X to point Y along the roads without ‘backtracking’ (i.e. he can only walk upwards or to 

the right in the diagram below). How many ways can he walk from X to Y? 

Biểu đồ dưới biểu diễn một phần thành phố trong đó các đường thẳng là các con đường. 

Trevor đi từ X đến Y theo các con đường đó mà không “quay ngược lại” (tức là cậu ấy 

chỉ đi lên hoặc đi sang phải). Hỏi có bao nhiêu cách cho Trevor đi từ X đến Y?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 
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Section B 

16. A factory has 800 workers. 40% of them are females. The management decides to 

employ more female workers to cope with the increasing demands of the workload such 

that the total number of females will increase to 60% of the total workforce. How many 

new female workers must the factory employ? 

Một nhà mấy có 800 công nhân. 40% trong số đó là phụ nữ. Quản lý quyết định tuyển 

thêm nhân viên nữ để giải quyết vấn đề quá tải công việc, qua đó dẫn tới số lượng nhân 

viên nữ tăng lên thành 60% tổng số nhân viên. Hỏi nhà máy cần tuyển thêm bao nhiêu 

nhân viên nữ? 

 

17. What is the largest product that can be formed from using the digits 1, 2, 3 and 4, and 

one multiplication sign? You are only allowed to combine the digits to form two numbers, 

e.g. 1  234, but you are not allowed to use indices, e.g. 42  13 is not allowed. 

Chỉ từ các chữ số 1, 2, 3, 4 và duy nhất 1 dấu nhân có thể tạo thành được tích lơn nhất là 

bao nhiêu? Lưu ý: Chỉ được phép ghép các chữ số để tạo thành 2 số nhân với nhau, không 

được phép dùng hàm mũ. 

 

18. There are eight stacks of coins. One of the stacks contains 8 identical counterfeit coins. 

Each of the remaining seven stacks contains 8 genuine coins. All the genuine coins are 

identical. The mass of a genuine coin is 5 g while the mass of a counterfeit coin is 4.5 g. 

Ben does not know which stack contains counterfeit coins. He takes 1 coin from the first 

stack, 2 coins from the second stack, 3 coins from the third stack, and so on, until he takes 

8 coins from the eighth and last stack. Then he puts all the coins on a weighing machine 

and finds that the mass of all the coins is 176.5 g. So which stack contains the counterfeit 

coins? 
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Có 8 túi tiền, một trong số đó chứa 8 đồng tiền giả giống hệt nhau. Mỗi túi trong 7 túi còn 

lại chứa 8 đồng tiền thật giống hệt nhau. Khối lượng 1 đồng tiền thật là 5g trong khi khối 

lượng đồng tiền giả là 4.5 g. Ben không biết túi nào đựng tiền giả. Cậu ấy lấy ra 1 đồng 

từ túi 1, 2 đồng từ túi 2, 3 đồng từ túi 3 và cứ thế đến khi cậu ấy lấy 8 đồng từ túi thứ 8. 

Sau đó cậu ấy đặt tất cả số tiền đó lên cân và tìm ra khối luuwowngj là 176.5 g. Hỏi túi 

nào đựng tiền giả? 

  

19. In the following alphametic, all the different letters stand for different digits. Find the 

four-digit product PANS. 

Trong phép nhân dưới đây tất cả các chữ cái khác nhau biểu diễn các chữ số khác nhau. 

Tìm tích PANS. 

S N A P

9

P A N S



 

 

20. Two women (Amy and Beatrice) and three men (Charles, Dennis and Ethan) have to 

row across a river in a small boat that can only sit two people at the most. 

a. They want to cross the river using the least number of crossings. 

b. Only one person will row the boat during each crossing. 

c. The women request that no woman will be left alone with a man (or men) at any time. 

d. The men request that no one will row the boat twice in two consecutive crossings. 

e. Of those who will row while alone in the boat, Charles will be the first, Dennis will be 

the second and Ethan will be the third. 

Who will be the last person to row across the river? 
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Hai phụ nữ (Amy và Beatrice) và ba người đàn ông (Charles, Dennis và Ethan) phải chèo 

một con thuyền nhỏ sang sông mà chỉ có thể ngồi được 2 người một lúc. 

a. họ muốn qua sông với số lần đi là ít nhất. 

b. Chỉ có 1 người chèo thuyền ở mỗi lần 

c. Hai phụ nữ yêu cầu không có người phụ nữ nào phải đợi hoặc chèo thuyền cùng 

với đàn ông. 

d. Ba nam giới yêu cầu không có người nào chèo thuyền 2 lần liên tiếp. 

e. Một người trong số trên sẽ chèo thuyền một mình, Charles sẽ là người đầu tiên qua 

sông, Dennis là người thứ 2 và Ethan sẽ là người thứ 3. 

Hỏi ai là người cuối cùng chèo thuyền qua sông? 

 

21. Alice bought some strawberries and gave half of them to Bryan. 

Bryan bought some peaches and gave half of them to Alice. 

After Alice had eaten 3 peaches, the ratio of the number of peaches to the number of 

strawberries she had was 1 : 4. 

After Bryan had eaten 8 strawberries, the ratio of the number of peaches to the number of 

strawberries he had was 1 : 3. 

How many peaches did Bryan buy? 

Alice mua một số quả dâu và đưa Bryan một nửa. 

Bryan mua một số quả đào và đưa Alice một nửa. 

Sau khi Alice ăn 3 quả đào, tỉ lệ đào và dâu cô ấy còn là 1 : 4 

Sau khi Bryan ăn 8 quả dâu, tỉ lệ đào và dâu anh ấy còn là 1 : 3 

Hỏi Bryan đã mua bao nhiêu quả đào? 
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22. A triangular sheet of paper is folded along the dotted line as shown in the left diagram 

to obtain the figure as shown in the right diagram. 

 

 

 

 

The area of the resulting figure in the right diagram is 0.7 of the area of the original 

triangular sheet of paper in the left diagram. If the total area of the three shaded triangles 

in the right diagram is 24 cm2, find the area of the original triangular sheet of paper. 

Một tờ giấy tam giác được gấp lại tại phần gách chéo như hình vẽ. 

Diện tích hình thu được so với diện tích mảnh giấy ban đầu là 0.7. Nếu tổng diện tích 3 

tam giác tô đậm là 24 cm2, tính diện tích tam giác ban đầu 

 

23. The following is a conversation between Amy and Ben who met on a bus. 

Amy: I have three children. Assuming that their ages are whole numbers, the product of 

their ages is 36, and the sum of their ages is the bus number of this bus that we are on. 

Ben: Of course I know the bus number, but I still don’t know their ages. 

Amy: Oh, I forgot to tell you that my two youngest children have the same age. 

Ben: Oh, now I know their ages. 

So what are the ages of the three children? 

Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Ben và Amy trên một chuyến xe bus. 

Amy: Tôi có 3 con. Giả sử rằng tuổi của chúng đề là những số nguyên, tích số tuổi của 3 

đứa là 36 và tổng số tuổi của chúng là số của chiếc xe bus chúng ta đang đi 

Ben: Tất nhiên tôi biết số xe bus nhưng tôi vẫn chua thể biết được tuổi của chúng 

Amy: Ồ, tôi quên không nói 2 đứa ít tuổi nhất bằng tuổi nhau. 

Ben: Vậy thì tôi biết tuổi của chúng rồi 

Hỏi số tuổi 3 đứa con của Amy là bao nhiêu? 

 

\ 
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24. The number 7 can be expressed as the difference of the squares of two whole numbers: 

7 = 42 – 32. 

How many whole numbers from 0 to 2686 can be expressed as the difference of the 

squares of two whole numbers? (Note: In this question, 0 is considered a whole number.) 

7 có thể được biểu diễn thành hiệu 2 bình phương như sau:  

Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên từ 0 đến 2686 có thể được biểu diễn thành hiệu 2 bình 

phương. (Lưu ý: 0 cũng được coi là số tự nhiên.) 

 

25. The following shows the top view and the front view of a three-dimensional structure. 

The structure does not have any curved surface and it does not have any painted lines on 

it. Notice also that there are no dotted (or hidden) lines. Draw the left or the right side 

view. (It does not matter which one you draw. Both answers will be accepted.) 

Hình dưới đây là hình ảnh phần trên và phần trước của một cấu trúc 3D. Cấu trúc này 

không có bề mặt nào cong hay đường kẻ sơn nào trên bề mặt. Chú ý rằng nó cũng không 

có bất kì điểm vào hoặc đường nào bị giấu kín. Vẽ mặt trái và mặt phải của cấu trúc này 

(không quan trọng thứ tự trái phải) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top View Front View 
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