Математика 5-класс

	912 менен 4 түн тийиндисин тап. 

645 менен 7 нин көбөйтүндүсүн тап. Жообун сан түрүндө жаз. 
	2567 менен 967 тин суммасын 3 кө бөл.
Теӊдеменин тамырын  тап. 1024 + а = 1638 
Тик бурчтуктун бир жагы 6см, экинчи жагы андан 2 эсе кыска.Тик бурчтуктун периметрин жана аянтын эсепте. Бир нече жообун тап. 
Туристтер сал менен 80км аралыкты сүзүүнү чечишти. Дарыянын агымынын ылдамдыгы 4 км ̸саат. Туристтер бул жолго канча убакыт кетиришти? 
9675 менен 72 санынын суммасынан 695 жана 2 сандарынын көбөйтүндүсүн кемит.
9784 менен 348 санынын айырмасына 368 менен 4 түн тийиндисин кош. 
Теӊдеменин тамырын тап. х – 438 =159 •  51  
Жагы 9см болгон квадраттын аянтын  жана периметрин тап. Бир нече жообун тап. 
Тик бурчтуктун аянты 24см 2. Бир жагы 8см, экинчи жагы канча? 
Дүкөнгө ар бирине 5кг дан сельд балыгы салынган бирдей сандагы банкаларды жана ар бирине 2кг дан килька балыгы салынган банкаларды алып келишти. Бардык банкадагы  сельд балыгынын массасы 200кг, Ал эми бардык банкадагы килка балыгынын массасы эмнеге барабар? 
	8765 менен 348 сандарынын суммасынан 485 жана 3 сандарынын көбөйтүндүсүн кемит. 
	Ательеде куртка тигиле турган кездеменин бир түрмөгүнөн бирдей болгон 19 куртка, башкасынан ошондой эле 17 куртка тигишти. Бардык курткага 72м кездеме сарпталды. Ар бир түрмөк кездеме канча метрден болгон? 
	Тик бурчтук менен квадраттын аянттары бирдей 64см2. Бул эки фигуранын жактары кандай болушу мүмкүн? Бир нече жообун тап.

	Өнөрканада 86 тракторду, 48 сеялканы оӊдоо керек. Бир жума оӊдолгондон кийин 69 машинаны оӊдоо керек болду эле. Бир жумада канча машина оӊдолгон? 


	4875 •  16 – 37216 : 4 = ...  Жообун сан түрүндө жаз.

х : 27 + 436 = 1000. Жообун сан түрүндө жаз.
	Тик бурчтуктун аянты 648м 2. Аянты анын жарымындай болгон квадраттын жагы кандай?
Квадраттын  төрттөн бир бөлүгүнүн аянты 9см2 . Квадраттын жагы канча?  
	952 менен 7 нин тийиндисин тап. 

	562 менен 6 нын көбөйтүндүсүн тап. Сан түрүндө жаз 


	7852 менен 1309 суммасын 2 ге көбөйт.
	Тик бурчтуктун бир жагы 8см, экинчи жагы андан 2 эсе кыска. Тик бурчтуктун периметрин жана аянтын тап. Бир нече жообун тап. 

(876 + 348) -  285 •  3 =…… Жообун сан түрүндө жаз.
	640 + х = 32 •   30                           
Тик бурчтуктун аянты  48см2. Бир жагы 16см. Экинчи жагы канча? 

Теӊдеменин тамырын тап. а •  546 = 14742                     
Тик бурчтуктун аянты 784м2. Аянты анын жарымындай болгон квадраттын жактары кандай болушу мүмкүн? 
Кийим тигүүчү цехтен аялдардын 65 көйнөгүн 32 сомдон, эркектердин 60 көйнөгүн 24 сомдон тигип өткөрдү. Тигүүчү канча сом пайда көрдү? 
7085 : 65 + 16892 : 41 =….. Жообун сан түрүндө жаз. 
945 менен 63тин кɵбɵйтүндүсүнɵн 2760 менен 46нын тийиндисин кемит. Жообун сан түрүндө жаз.                                                                                                           
468 •  а + 808 = 21400        
90 мин •  3 + 120 мин •  4 =… 
( 3ц 50кг + 2ц 80кг) •  10 = …..
( 2т 300кг – 1т 900кг) •  5 =…… 
3м 2дм 5см · 8=....   Бир нече жообун белгиле.
	Көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиети кайсы? 
	а •  в = в •  а  Көбөйтүүнүн кайсы касиети?
	Үч бурчтуктун периметри 72см 6мм. Бир жагы 26см 8мм, экинчи жагы андан 2 эсе кыска. Үч бурчтуктун үчүнчү жагын тап. 
	2353+5195= 
	Класстык  бөлмөнүн эшик – терезесин, дубалын сырдоо үчүн ар бири 3кг дан болгон 6 банка ак сыр, полуна ошондой эле салмактагы 3 банка күрөӊ сыр сарпталды. Баардыгы канча килограмм сыр сарпталган?
	24 : к туюнтмасын к тамгасы 2ге, 4кө, 6га, 12ге бөлгөндөгү маанилерин тап.
ABCD тик бурчтугу берилген. AB=3см 5мм, BC= 5см 2мм болсун. Тик бурчтуктун периметрин тап
40 – k *3 туюнтмасынын  k=11 болгондогу маанисин тап?
	(237 + 145) * 25 =

4м2 = .........см2?
	Жактары 12см болгон квадраттын периметри канча болот? 
Теңдемени чыгар: (а – 55) + 703 = 5450 
	Жактары 15см жана 16см болгон тик бурчтуктун аянтын тап: 
	5м кездеме 235 сом турат. Ошол эле кездеменин 12м канча турат?
Асан 10 мисал, Υсөн андан 7 мисалга көп, Акылай Асандан 2 эсеге аз мисал чыгарды. Υчөө биригип канча мисал чыгарышкан?
Базарда алманын 1кг баасы 80 сом 50 тыйын, ал эми банандыкы 120 сом. 3кг алма жана 7кг банан канча болот?
3 саат 15 минута + 5 саат 50 минута канча болот?
	(m + 55) · 4 туюнтмасынын m = 7 болгондогу маанисин тап. 

6975м = .....км.....м?
	Теңдемени чыгарып х тин маанисин тап: 110 + (15 - х) = 115?
Эки мотоциклчен адам бир шаардан бир багытты көздөй бирге чыгышты. Бирөөнүн ылдамдыгы 45 км/с, экинчисиники андан 5км/с ашык. 2 сааттан кийин алардын бирөө канча аралыкты басып өтөт жана алар бири – биринен кандай алыстыкта болушат?
	3км 120м = .....м?
	Тик бурчтуктун бир жагы 15мм, экинчиси андан 17мм ге узун. Тик бурчтуктун периметрин эсепте?
	Туюнтманын маанисин тап.  900- 87 •  3 - 62 •  2 – 86        
	Жердин узундугу 20м, турасы 40м. Анын 18м, туурасы 10м болгон аянтына үй курушту. Канча аянт бош калды?                                                           
	Туюнтманын маанисин тап.  6777: 9 + 447 •  6         


	Туюнтманын маанисин тап.  849 – 36 : 6 + 781        



	Теӊдемелердин тамырын тап.  (67 + х) : 7 = 392                 
	Тик бурчтуктун аянты 392см2 ,бир жагы 7см. Экинчи жагы канча сантиметр болот?


	48 менен 16 нын кɵбɵйтүндүсүнүн тɵрттɵн бирин тап.                             
	Туюнтмалардын маанисин тап.  700 – 586 +  683             
	Туюнтмалардын маанисин тап.  65 •  2  + 78 •  4 – 21          
	Жашылча дүкɵнүнɵ 22кг дан 23 ящик помидор түштү.Түшкɵ чейин 16 ящиги сатылды.Түштɵн кийинкиге канча кг жашылча калды?                                                                                                
	Туюнтманын маанисин тап.  5706 : 6 + 852 •  4                    
	Туюнтмалардын маанисин тап.  778 - 56 : 8 + 287                    
	Теӊдемелердин тамырын тап.  (42 + а) : 8 = 72                
	Үч бурчтуктун периметри 72м. Бир жагы 17см, экинчи жагы андан 2 эсе узун.Үчүнчү жагы канча сантиметр?                                                                                                     
	945 менен 635 тин кɵбɵйтүндүсүнɵн, 7176 менен 46 нын тийиндисин кемит
	150000м2  = ……..га        
	Теӊдемелердин тамырын тап.  48 •  а + 20 = 116
	Теӊдемелердин тамырын тап.  486 + х : 18 = 489
	37887менен 73 түн тийиндисине  21164 менен 26 нин тийиндисин кош.

648 менен 78 тин кɵбɵйтүндүсүнɵн 1536 менен 32түн тийиндисин кемит.



