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Câu 1.
#12761393

Câu 2.
#12761400

Câu 3.
#12761390

Câu 4.
#12761402

Ana và Bonita sinh cùng ngày nhưng cách nhau n năm. Năm ngoái Ana có số tuổi lớn gấp 5
lần so với Bonita. Sang năm nay số tuổi của Ana bằng bình phương số tuổi Bonita. Hỏi n
bằng bao nhiêu? 
(Ana and Bonita were born on the same date in different years, n years apart. Last year Ana
was 5 times as old as Bonita. This year Ana's age is the square of Bonita's age. What is n?)

A. 12

B. 9

C. 3

D. 15

E. 5

Học sinh phải chọn một chương trình học gồm bốn khóa học từ danh sách bao gồm Tiếng
Anh, Đại số, Hình học, Lịch sử, Nghệ thuật và Tiếng Latinh. Chương trình học phải bao
gồm Tiếng Anh và ít nhất một khóa học Toán học. Có bao nhiêu cách chọn chương trình
học này?
(A student must choose a program of four courses from a menu of courses consisting of
English, Algebra, Geometry, History, Art, and Latin. This program must contain English and
at least one mathematics course. In how many ways can this program be chosen?)

A. 16

B. 6

C. 12

D. 8

E. 9

Với  ,   , và   , đâu là giá trị sau khi rút gọn biểu thức sau? 

 
(Assuming   ,   , and   , what is the value in simplest form of the following

expression?  )

A.

B. 1

C.

D.

E.

Hình chữ F bên dưới sau khi xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó lấy đối xứng qua
trục Oy và xoay đúng nửa vòng quanh trục tọa độ sẽ trở thành hình nào dưới đây? 
(The letter F shown below is rotated 90   clockwise around the origin, then reflected in the
y-axis, and then rotated a half turn around the origin. What is the final image?) 

A.

B.
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Câu 5.
#12761399

Câu 6.
#12761394

Câu 7.
#12761415

C.

D.

E.

Diện tích phần không tô màu trong hình chữ nhật kích thước 8x5 là bao nhiêu? 
(What is the area of the non-shaded region of the given 8x5 rectangle?) 

A. 30

B. 32

C. 35

D. 33,5

E. 34,75

Marie phải làm 3 nhiệm vụ tốn cùng lượng thời gian mà không nghỉ ngơi. Bạn ấy bắt đầu
nhiệm vụ đầu tiên vào lúc 1:00 chiều và kết thúc nhiệm vụ thứ hai vào lúc 2:40 chiều. Hỏi
khi nào thì bạn ấy làm xong cả 3 nhiệm vụ? 
(Marie does three equally time-consuming tasks in a row without taking breaks. She begins
the first task at 1:00 PM and finishes the second task at 2:40 PM. When does she finish the
third task?)

A. 3:30 chiều (3:30 PM)

B. 4:00 chiều (4:00 PM)

C. 3:10 chiều (3:10 PM)

D. 4:10 chiều (4:10 PM)

E. 4:30 chiều (4:30 PM)

Cô Carroll hứa rằng bất cứ ai trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi sắp tới
sẽ nhận được điểm A trong kỳ thi. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 
(Ms. Carroll promised that anyone who got all the multiple choice questions right on the
upcoming exam would receive an A on the exam. Which of these statements necessarily
follows logically?)

A. Nếu Lewis không nhận được điểm A thì bạn ấy đã sai tất cả các câu hỏi trắc
nghiệm. 
(If Lewis did not receive an A, then he got all of the multiple choice questions
wrong.)

B. Nếu Lewis nhận được điểm A thì bạn ấy đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc
nghiệm. 
(If Lewis received an A, then he got all of the multiple choice questions right.)

C. Nếu Lewis nhận được điểm A thì bạn ấy có ít nhất một trong các câu hỏi trắc
nghiệm đúng. 
(If Lewis received an A, then he got at least one of the multiple choice questions
right.)

D. Nếu Lewis không nhận được điểm A thì bạn ấy đã sai ít nhất một trong các câu hỏi
trắc nghiệm. 
(If Lewis did not receive an A, then he got at least one of the multiple choice
questions wrong.)

Tổng số câu hỏi: 25

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25



Ôn luyện

3/7

Câu 8.
#12761406

Câu 9.
#12761398

Câu 10.
#12761391

Câu 11.
#12761397

E. Nếu Lewis sai ít nhất một trong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn ấy không nhận
được điểm A 
(If Lewis got at least one of the multiple choice questions wrong, then he did not
receive an A)

Bốn anh chị em cùng đặt một chiếc pizza cỡ lớn. Alex ăn hết  chiếc bánh, Beth ăn  , và

Cyril ăn  chiếc bánh. Dan ăn phần còn lại. Sắp xếp tên 4 người theo số pizza ăn được

giảm dần. 

(Four siblings ordered an extra large pizza. Alex ate   , Beth   , and Cyril    of the

pizza. Dan got the leftovers. What is the sequence of the siblings in decreasing order of the
part of pizza they consumed?)

A. Alex, Beth, Cyril, Dan

B. Beth, Cyril, Dan, Alex

C. Alex, Dan, Cyril, Beth

D. Dan, Cyril, Beth, Alex

E. Dan, Beth, Cyril, Alex

Một tờ giấy hình tam giác có độ dài lần lượt là 3,4 và 5 inch, như hình bên dưới, được gấp
lại sao cho đỉnh A trùng với đỉnh B 
Hỏi độ dài của đường gấp đó bằng bao nhiêu? 
(A paper triangle with sides of lengths 3, 4, and 5 inches, as shown, is folded so that
point A falls on point B 
What is the length in inches of the crease?) 

A.

B.

C.

D. 3

E. 2

Trong các tứ giác sau, có bao nhiêu tứ giác mà tồn tại một điểm nằm trong mặt phẳng của
tứ giác cách đều cả bốn đỉnh của tứ giác? 
hình vuông 
một hình chữ nhật không phải là một hình vuông 
một hình thoi không phải là một hình vuông 
một hình bình hành không phải là hình chữ nhật hoặc hình thoi 
hình thang cân không phải là hình bình hành 
(For how many of the following types of quadrilaterals does there exist a point in the plane of
the quadrilateral that is equidistant from all four vertices of the quadrilateral? 
a square 
a rectangle that is not a square 
a rhombus that is not a square 
a parallelogram that is not a rectangle or a rhombus 
an isosceles trapezoid that is not a parallelogram)

A. 1

B. 5

C. 4

D. 3

E. 2

Như hình dưới, điểm E nằm trên nửa mặt phẳng bờ CD không chứa điểm A thỏa mãn 

 . Điểm F nằm trên đoạn thẳng AD sao cho DE=DF, và tứ giác ABCD là hình

vuông. Tính số đo góc  ? 

Tổng số câu hỏi: 25

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25



Ôn luyện

4/7

Câu 12.
#12761389

Câu 13.
#12761407

Câu 14.
#12761392

Câu 15.
#12761387

Câu 16.

(As shown in the figure below, point E lies on the opposite half-plane determined by

line CD from point A so that   . Point F lies on AD so

that DE=DF, and ABCD is a square. What is the degree measure of   ?)
 

A. 170

B. 164

C. 160

D. 166

E. 174

Cho  và  . Đâu là góc nhỏ nhất có thể của  ? 

(Let    and   . What is the smallest possible degree measure for  

 ?)

A. 12

B. 0

C. 4

D. 6

E. 2

Có bao nhiêu ước nguyên dương của  là số chính phương hoặc là lập phương của
một số (hoặc cả hai)? 
(How many positive integer divisors of    are perfect squares or perfect cubes (or
both)?)

A. 181

B. 1

C.

D. 118

E.

Joe có một bộ sưu tập 23 đồng xu, bao gồm đồng 5 xu, 10 xu và 25 xu. Số xu 10 xu bạn ấy
có nhiều hơn đồng xu 5 xu là 3 đồng, và tổng giá trị bộ sưu tập của bạn ấy bằng 320 xu. Hỏi
đồng 25 xu Joe có nhiều hơn số đồng 5 xu là bao nhiêu? 
(Joe has a collection of 23 coins, consisting of 5-cent coins, 10-cent coins, and 25-cent
coins. He has 3 more 10-cent coins than 5-cent coins, and the total value of his collection is
320 cents. How many more 25-cent coins does Joe have than 5-cent coins?)

A. 4

B. 1

C. 0

D. 2

E. 3

Tính giá trị biểu thức:  ? 

(What is the value of  ?)

A. 1

B. 3

C. 2

D.

E.

Tìm số trung vị của 4044 số sau: 
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#12761396

Câu 17.
#12761401

Câu 18.
#12761388

Câu 19.
#12761405

 
(What is the median of the following list of 4044 numbers? 

 )

A. 1978,5

B. 1980,5

C. 1979,5

D. 1976,5

E. 1977,5

Bạn Zhou đặt tất cả các số nguyên từ 1 đến 225 vào một lưới 15x15. Bạn ấy đặt số 1 vào ô
vuông chính giữa (tám hàng và tám cột) và đặt các số khác lần lượt theo chiều kim đồng
hồ, như một phần trong sơ đồ bên dưới. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất xuất hiện ở
hàng thứ hai từ trên xuống là bao nhiêu?
(Mr. Zhou places all the integers from 1 to 225 into a 15 by 15 grid. He places 1 in the
middle square (eight row and eight column) and places the other numbers one by one
clockwise, as shown in part in the diagram below. What is the sum of the greatest and the
least number that appear in the second row from the top?) 

A. 380

B. 369

C. 367

D. 379

E. 368

Ông Lopez có hai con đường để đến nơi làm việc. Con đường A dài 6 dặm, tốc độ trung
bình của ông dọc theo tuyến đường này là 30 dặm/ giờ. Con đường B dài 5 dặm, và tốc độ

trung bình của ông dọc theo tuyến đường này là 40 dặm/ giờ, ngoại trừ  dặm khu vực

gần trường học thì tốc độ trung bình của ông là 20 dặm/ giờ. Hỏi đi theo con đường B
nhanh hơn con đường A là bao nhiêu phút? 
(Mr. Lopez has a choice of two routes to get to work. Route A is 6 miles long, and his
average speed along this route is 30 miles per hour. Route B is 5 miles long, and his

average speed along this route is 40 miles per hour, except for a   -mile stretch in a

school zone where his average speed is 20 miles per hour. By how many minutes is Route
B quicker than Route A?)

A.

B.

C.

D.

E.

Một hình vuông đơn vị xoay 45 độ quanh tâm của nó. Diện tích phần được quét ra bên
trong hình vuông là bao nhiêu? 
(A unit square is rotated 45 degrees about its center. What is the area of the region swept
out by the interior of the square?)

A.

B.

C.

D.
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Câu 20.
#12761404

Câu 21.
#12761408

Câu 22.
#12761409

Câu 23.
#12761403

E.

Arjun và Beth chơi một trò chơi. Họ thay phiên nhau loại bỏ một viên gạch hoặc hai viên
gạch liền kề khỏi một "bức tường" giữa một số bức tường gạch, với những khoảng trống có
thể tạo ra những bức tường mới. Các bức tường cao một viên gạch. Ví dụ: một tập hợp các
bức tường có kích thước 4 và 2 có thể được thay đổi thành bất kỳ kích thước nào sau đây
bằng một lần di chuyển: (3,2), (2,1,2), (4), (4,1), (2,2), hoặc (1,1,2). 
Arjun chơi trước, và người chơi nào bỏ được viên gạch cuối cùng sẽ thắng. Cấu hình ban
đầu như thế nào sẽ giúp Beth chiến thắng? 
(Arjun and Beth play a game in which they take turns removing one brick or two adjacent
bricks from one "wall" among a set of several walls of bricks, with gaps possibly creating
new walls. The walls are one brick tall. For example, a set of walls of sizes 4 and 2 can be
changed into any of the following by one move: (3,2), (2,1,2), (4), (4,1), (2,2) or (1,1,2) 
Arjun plays first, and the player who removes the last brick wins. For which starting
configuration is there a strategy that guarantees a win for Beth?) 

A. (6;3;1)

B. (6;1;1)

C. (6;2;1)

D. (6;3;2)

E. (6;2;2)

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  với x là số thực là
bao nhiêu? 
(What is the least possible value of  where x is a
real number?

A. 2024

B. 0

C. 2023

D. 2021

E. 2022

Bảy chiếc bánh quy có bán kính 1 inch được cắt từ một vòng tròn bột bánh quy, như hình
dưới. Các bánh quy gần nhau tiếp xúc với nhau, và tất cả ngoại trừ bánh quy ở giữa đều
tiếp xúc với vòng tròn lớn. Phần vụn còn sót lại được gom lại để nặn thành một vòng tròn
bột bánh quy khác có cùng độ dày. Bán kính tính bằng inch của vòng tròn bột bánh quy sau
đó là gì? 
(Seven cookies of radius 1 inch are cut from a circle of cookie dough, as shown.
Neighboring cookies are tangent, and all except the center cookie are tangent to the edge of
the dough. The leftover scrap is reshaped to form another cookie of the same thickness.
What is the radius in inches of the scrap cookie?) 

A.

B.

C.

D. 1,5

E.

Các số thực c,b,a tạo thành một cấp số cộng thỏa mãn  . Biết hàm số 
 có một nghiệm. Nghiệm đó là 

(The real numbers c,b,a form an arithmetic sequence with   . The quadratic  
  has exactly one root. What is this root?)

A.

B.

C.
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Câu 24.
#12761410

Câu 25.
#12761395

D.

E. 1

Hình bát giác đều ABCDEFGH có tâm là J. Mỗi đỉnh và tâm được đánh dấu một trong các
chữ số 1 đến 9, mỗi chữ số được sử dụng một lần, sao cho tổng các số trên các dòng AJE,
BJF, CJG và DJH bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách đánh số thỏa mãn quy tắc này? 
(The regular octagon ABCDEFGH has its center at J. Each of the vertices and the center
are to be associated with one of the digits 1 through 9, with each digit used once, in such a
way that the sums of the numbers on the lines AJE, BJF, CJG, and DJH are equal. In how
many ways can this be done?)

 

A. 1152

B. 1680

C. 3546

D. 384

E. 576

Cho hàm số S(n) là tổng các chữ số của số nguyên dương n. Ví dụ, S(1507)=13. Với số
nguyên dương n, S(n)=1274. Số nào dưới đây có thể là giá trị của S(n+1)? 
(Let S(n) equal the sum of the digits of positive integer n. For example, S(1507)=13. For a
particular positive integer n, S(n)=1274. Which of the following could be the value
of S(n+1)?)

A. 3

B. 12

C. 1

D. 1239

E. 1265
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