
1 و 2  دفـترچه ی سؤاالت 

11th 

International Math Kangaroo 2019

یازدهمیندورۂجشنوارۂبینامللیل

بـرای دانـش آمـوزان پـایه های   اول و دوم  
مدت زمان پاسخگویی به سؤاالت 90 دقیقه است.

 این دفترچه، 24 سؤال 5 گزینه ای دارد. سؤال های 1 تا 8، سه امتیازی، سؤال های 9 تا 16، چهار امتیازی
 و سؤال های 17 تا 24، پنج امتیازی هستند و نمره ی منفی ندارند.
 معلمان گرامی می توانند صورت سؤال ها را برای دانش آموزان پایه ی اّول ابتدایی بخوانند.
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برای انجام محاسبات از این قسمت استفاده کنید.

3
1 کدام ابر فقط عددهای کمتر از 7 دارد؟

  )3       )2     )1

)5     )4

2 کدام شکل بخشی از این گردنبند است؟

)2     )1

)4     )3
  

)5

3 وزن مامان کانگورو و بچه اش با هم 60 کیلوگرم است. وزن خود مامان کانگورو 
52 کیلوگرم است. وزن  بچه  کانگورو چقدر  است؟

1( 4 کیلوگرم 
2( 8 کیلوگرم  

3( 30 کیلوگرم      
4( 56 کیلوگرم 
5( 112 کیلوگرم

6 1
7 8

1 3
5 2

5 2
9 3

10 8
7 9

6 2
7 4
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4 کتایون بخشی از  این شکل را بریده است:

    کدام  شکل را بریده است؟

)5     )4     )3     )2     )1

5 دوازده بچه جلوی ورودی باغ وحش به صف ایستاده اند. الله هفتمین نفر از سر 
صف است و  کامران دومین نفر از ته صف است. چند بچه بین الله و کامران 

در صف هستند؟

6 )5   5 )4     4 )3     3 )2     2 )1

6 جواد لنگه جوراب هایی  را  که شماره هایشان یکی هستند، با هم جفت می کند. 
او چند جفت جوراب خواهد داشت؟

3 )5     4 )4      5 )3    6 )2   8  )1

1

5 2

3

1

7

8

2
6

7 3

5
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7 خانم زنبور از همه ی گل هایی که دروِن مستطیل هستند ولی دروِن مثلث 
نیستند گرده جمع می کند. او از چند گل گرده جمع می کند؟

20 )5      17  )4  13  )3   10 )2   9  )1

 8

9 )5   8  )4   7 )3   6 )2   5 )1

قیمت ما با هم
 6 سکه است. 

قیمت ما با هم
 8 سکه است. 

قیمت ما با هم
 چند سکه است؟ 
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4
9 کدام درها را ببندیم که موش به پنیر نرسد؟

2( 2 و 3  1(  1 و 2  

4(  3 و 5  3( 3 و 4  

5( 4 و 5

10 پدرام یک تکه کاغذ را مانند شکل تا می کند و می ُبرد. پدرام چند تکه کاغذ 
می آورد؟ به دست 

   3 )2   2  )1
  5  )4   4  )3

6 )5

11 پنج برگه ی مربع شکل  هم اندازه مانند 
     شکل، روی میز روی هم چیده شده اند:

برگه ها را یکی یکی از رو برمی داریم. برگه ها به چه ترتیبی برداشته می شوند؟

1 ،3 ،2 ،5 ،4 )3  1 ،4 ،3 ،2 ،5 )2  4 ،1 ،3 ،2 ،5 )1
 5 ،4 ،3 ،2 ،1 )5  4 ،1 ،2 ،3 ،5 )4

1

2 5

4
3

1 2
3

4
5
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12 مانند شکل، یک گربه و یک کاسه ی شیر در دو گوشه ی 
صفحه هستند و گربه فقط طوری که مشخص شده 
حرکت می کند. گربه از چند راه مختلف می تواند به 

کاسه ی شیر برسد؟

 4 )3      3 )2   2  )1
6 )5   5  )4

13 چهار نوار را مانند شکل بافته ایم. اگر این شکل 
     را برگردانیم چه می بینیم؟

)3    )2     )1

  
)5     )4
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با چسباندن چهار مکعب هم اندازه ساخته ایم و  را  این شکل ها  از  14 هر کدام 
دارد؟ الزم  کمتری  رنگ  کدام شکل  کنیم.  رنگ  را  آن ها  می خواهیم 

    )3     )2       )1

 )5       )4

15 کف یک قطعه زمین مستطیل شکل را مانند 
پوشانده ایم.  هم اندازه  کاشی های  با  شکل 
طول ضلعی که با عالمت سؤال مشخص شده 

چند متر است؟

5( 12 متر 4(  11 متر  3(  10 متر  1( 6 متر  2( 8 متر 

16 هر روز صبح ساعت 6:00 قطاری از ایستگاه شروع راه می افتد و ساعت 11:00 
شب همان روز به ایستگاه پایان می رسد. عددها زمان سفر بین دو ایستگاه را 
بر حسب ساعت نشان می دهند. زمان سفر بین دو ایستگاه آخر چقدر است؟

3( 4 ساعت  2( 3 ساعت   1( 2 ساعت   
5( 6 ساعت 4( 5 ساعت  

شروعپایان 2

1 متر

?

3 7 ؟
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 5
17 در یک مزرعه ، فقط گاو و گوسفند نگه داشته می شود. تعداد گوسفندها 8 تا 
از تعداد گاوها بیشتر است، و تعداد گاوها نصف تعداد گوسفندها است. چند 

حیوان در مزرعه نگه داشته می شوند؟

28 )5   24 )4   20  )3   18 )2   16  )1

18 کدام یک از شکل ها را بُبریم تا این سه قطعه به دست بیاید؟

    )3     )2          )1

 )5         )4

19 10 شتر در یک باغ وحش هستند. هر شتر یا تک کوهان است یا دو کوهان. 
شترها با هم 14 کوهان دارند. چند تا از شترها دو کوهان دارند؟

5 )5   4 )4   3  )3   2 )2   1  )1
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20 آنا، تینا و سارا با هم 7 فندق دارند. تعداد فندق های هیچ کدام  از آن ها با دیگری 
مساوی نیست. آنا کمتر از همه فندق دارد و تینا بیشتر از همه. سارا چند فندق 

دارد؟
5 )5   4 )4   3  )3   2 )2   1  )1

21 مانی و نامی یک قلعه ی شنی ساختند 
آن ها   گذاشتند.  آن  روی  پرچم  و یک 
باالترین  در  را  پرچم  میله ی  نصف 
باالی  نوک  کردند.  فرو  قلعه  نقطه ی 
سطح  از  سانتی متر   80 پرچم  میله ی 
میله پایین  نوک  و  است  باالتر   زمین 
20 سانتی متر از سطح زمین باالتر است. 

ارتفاع قلعه ی شنی چقدر است؟

60 )5   55 )4   50  )3   45 )2   40  )1

22 9 مربع داریم که آن ها را به این ترتیب چیده ایم:

اول اردشیر  به جای همه ی مربع های قرمز، مربع سفید می گذارد. بعد بابک   
به جای همه ی مربع های نارنجی، مربع قرمز می گذارد و باالخره پدرام به  جای 
می آید؟ به  دست  شکل  کدام  می گذارد.  نارنجی  مربع  سفید،  مربع های  همه ی 

   )2          )1

   )4            )3

)5

80
cm

20
cm
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23 پوپک یک مربع چهار خانه ای را از جدول زیر طوری انتخاب می کند که حاصل جمع 
چهار عدد داخل آن از 63 بزرگ تر باشد. کدام یک از این عددها باید در مربع 

انتخاب شده باشد؟

18 )5   15  )4   14  )3   10  )2   8 )1 

24 آمنه دستگاهی ساخته که یک سکه ی قرمز را به سه سکه ی سفید تبدیل می کند 
و یک سکه ی سفید را به دو سکه ی قرمز تبدیل می کند.

آمنه سه سکه ی قرمز و یک سکه ی سفید دارد.   
 

اگر او سه بار از دستگاه استفاده کند، کمترین تعداد سکه که به دست می آورد چند   
است؟ سکه 

9 )5   5  )4   8  )3   6  )2   7 )1

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
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دبیرخانة جشنوارة ریاضیات کانگورو در ایران
تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان میرهادی شرقی، پالک  14          

تلفن: 88945545   نمابر: 88944051

@iranmathkangaroo@mathkangaroo.ir


