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Câu 1.
#12774499

Câu 2.
#12774496

Câu 3.
#12774498

Sam đang học lớp 1 và bạn ấy cần ngủ đủ tổng cộng 11 tiếng mỗi ngày. Hằng ngày, Sam
thức dậy lúc 7 giờ sáng và không ngủ trưa. 
Chiều nay, Sam đã ngủ một lúc, từ 16:00 đến 17:00. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian
muộn nhất mà Sam cần đi ngủ vào tối nay?

A.

B.

C.

D.

Hải ly Lila có ba chiếc túi giống nhau. Chiếc túi ngoài cùng bên trái đựng một viên bi. Chiếc
túi ở giữa đựng viên kim cương. Chiếc túi ngoài cùng bên phải đựng một tờ giấy.

 

Bạn ấy thực hiện các động tác sau: 
1. Đổi chỗ túi ngoài cùng bên trái với túi ở giữa. 
2. Đổi chỗ túi ngoài cùng bên trái với túi ngoài cùng bên phải. 
3. Đổi chỗ túi ở giữa với túi ngoài cùng bên phải. 
Hỏi cuối cùng được thứ tự các túi như thế nào?

A.

B.

C.

D.

Marin muốn đặt mật khẩu cho máy tính của mình. Nó phải đáp ứng các quy tắc sau: 
1. Có một chữ cái và một chữ số chỉ bao gồm các đoạn thẳng. 
2. Có một chữ cái và một chữ số chỉ bao gồm các đường cong. 
3. Có một chữ số gồm cả đoạn thẳng và đường cong. 
Hỏi Marin có thể chọn mật khẩu nào dưới đây?

A. S627T

B. S627B
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Câu 4.
#12774497

Câu 5.
#12774495

Câu 6.
#12774503

C. S637T

D. C637B

Hải ly Peter có thói quen xếp các vật có điểm chung với nhau theo từng cặp. Ví dụ bạn ấy
xếp đôi tất với đôi giày thành một cặp vì chúng đều là thứ để đi vào chân.

 

Hỏi khi Peter xếp các vật dưới đây theo cặp, bạn ấy sẽ để lại vật nào?

A.

B.

C.

D.

Hải ly Marta di chuyển theo chiều kim đồng hồ lần lượt nhìn thấy các con vật như hình dưới
đây.

 

Hỏi hải ly Marta đã đứng ở vị trí nào?

A. Vị trí B

B. Vị trí A

C. Vị trí C

D. Vị trí D

Bảng dưới đây cho biết sở thích ăn uống của các bạn Betty, Bobby và Fiona. Trong đó, 1 là
có thích và 0 là không thích.
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Câu 7.
#12774501

Câu 8.
#12774502

Câu 9.
#12774500

 

Họ đang có 9 món ăn như dưới đây và sẽ chia cho mỗi người 3 món.

 

Hỏi Betty sẽ nhận được những món ăn nào?

A. 2 lá cây và 1 chùm mọng

B. 3 chùm mọng

C. 1 chùm mọng, 1 con cá và 1 lá cây

D. 1 lá cây và 2 chùm mọng

Tina sử dụng các lệnh của máy biến hình; bắt đầu từ một hình tròn và một hình vuông để
tạo ra hình trái tim như dưới đây.

 

Biết rằng máy biến hình có ba lệnh: 
- Lệnh quay: Quay một số hình theo chiều và góc tùy ý. 
- Lệnh di chuyển: Di chuyển các hình từ nơi này đến nơi khác tùy ý. 
- Lệnh nhân bản: Tạo ra một bản sao của hình và đặt chồng lên cùng vị trí đó. 
Hỏi Tina có thể đã sử dụng lần lượt các lệnh theo thứ tự nào dưới đây?

A. Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình tròn; Nhân bản hình tròn; Di chuyển hình
vuông.

B. Nhân bản hình tròn; Quay hình vuông; Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình tròn.

C. Nhân bản hình vuông; Quay hình vuông; Di chuyển hình vuông; Di chuyển hình
tròn.

D. Nhân bản hình tròn; Quay hình tròn; Di chuyển hình tròn; Di chuyển hình vuông.

Hải ly xếp những quả bóng vào hộp theo một quy luật nào đó. Hình dưới đây mô tả cách
đặt bóng ở ba hộp đầu tiên.

 

Hỏi với quy luật đó thì hải ly sẽ đặt mấy quả bóng trong hộp thứ 10?

A. 90

B. 110

C. 100

D. 120

Một rô bốt nhặt rác được lập trình để có thể nhặt lần lượt các mảnh rác, mỗi lần sẽ nhặt
mảnh rác gần với vị trí mà rô bốt đang đứng nhất.
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Câu 10.
#12774504

 

Khoảng cách từ vị trí rô bốt đang đứng tới vị trí mảnh rác được quy định là số bước mà rô
bốt cần thực hiện để đi tới mảnh rác đó. Trong mỗi bước di chuyển, rô bốt chỉ có thể di
chuyển tới ô chung cạnh. Ví dụ như hình trên rô bốt cần 2 bước để tới mảnh rác hình ngũ
giác nhưng cần tới 7 bước để tới mảnh rác hình vuông. Hỏi rô bốt sẽ nhặt mảnh rác nào
cuối cùng?

A.

B.

C.

D.

Alex muốn vẽ các đường bao quanh 9 điểm trên bảng. Bạn ấy đặt phấn lên bảng và vẽ liên
tục một nét (không nhấc phấn lên) rồi quay lại vị trí bắt đầu. Alex cũng không bao giờ được
đồ lại các nét mà mình đã vẽ. 
Hình dưới đây là một ví dụ về cách vẽ thỏa mãn các điều kiện trên.

 

Hỏi khi vẽ như thế thì Alex không thể nhận được kết quả nào dưới đây?

A.

B.

C.

D.
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Câu 11.
#12774508

Câu 12.
#12774507

Câu 13.
#12774509

Hải ly chia các chữ cái vào một bảng như dưới đây.

 

Khi đó, bạn ấy có thể dùng các đoạn thẳng và dấu chấm để kí hiệu cho các chữ cái. Các
đoạn thẳng cho biết vị trí của nhóm chữ và các dấu chấm cho biết thứ tự trong nhóm đó. 
Dưới đây là ví dụ cách kí hiệu cho các chữ cái ở hàng đầu tiên:

 

Hỏi dãy kí hiệu nào sau đây có nghĩa là COMPUTER?

A.

B.

C.

D.

Hải ly có thể xếp 4 viên đá hoa để được một hình vuông kích thước 2 x 2 sao cho các phần
giống nhau phải được xếp cạnh nhau như ví dụ dưới đây.

 

Hải ly có 5 viên đá hoa như dưới đây.

 

Hỏi để xếp được hình vuông kích thước 2 x 2 theo luật như trên, hải ly cần bỏ đi viên đá
hoa nào?

A. Viên đá hoa D

B. Viên đá hoa C

C. Viên đá hoa A

D. Viên đá hoa B

Trên mặt sàn hình vuông có một số chấm tròn màu sắc như hình dưới đây. 

 

Hải ly muốn tô phần còn lại của mặt sàn bằng các màu đó sao cho mỗi điểm trên mặt sàn
được tô màu giống với chấm tròn gần điểm đó nhất. Hỏi hình nào dưới đây là mặt sàn sau
khi tô màu?
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Câu 14.
#12774505

A.

B.

C.

D.

Hải ly Simon mã hóa một dãy 8 kí tự gồm các chữ số 0 hoặc 1 bằng cách chia dãy đó thành
2 dãy, mỗi dãy gồm 4 kí tự. Sau đó sử dụng bảng để mã hóa chúng. Ví dụ dưới đây là cách
mà Simon mã hóa hai dãy kí tự 10100101 và 10110110. 
Dãy 10100101: 

 

Dãy 10110110:

 

Hình nào dưới đây là mã hóa của dãy 10011000?

A.
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Câu 15.
#12774506

B.

C.

D.

Có 5 con búp bê với chiều cao khác nhau (các số tương ứng) như hình dưới đây.

 

Hải ly cần sắp xếp lại các con búp bê theo thứ tự từ thấp nhất tới cao nhất. Mỗi lượt, bạn ấy
chỉ có thể đổi vị trí của hai con búp bê cho nhau. Hỏi hải ly cần ít nhất mấy lượt để hoàn
thành việc sắp xếp?

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5
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