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یازدهمیندورۂجشنوارۂبینامللیل

برای دانش آموزان پـایه های   سوم و چهارم  
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.
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برای انجام محاسبات از این قسمت استفاده کنید.

3
1 هر  چه جایگاه روی سکو بلندتر باشد، دونده نتیجه ی بهتری گرفته است. کدام 

دونده سوم شده است؟

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

2 در این شکل ها،  نشان دهنده ی عدد 1 است و  نشان دهنده ی عدد 
5. مثالً   عدد 8 را نشان می دهد. کدام شکل عدد 12 را نشان می دهد؟

   )3     )2      )1

 )5      )4

3 دیروز  یکشنبه بود. فردا چه روزی است؟

1( سه شنبه   2( پنج شنبه   3( چهارشنبه      4( دوشنبه        5( شنبه

1

2

3

4
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4 جلد کتابی دو سوراخ دارد. وقتی کتاب باز است، به این شکل دیده می شود:

وقتی جلد بسته شود، کدام شکل ها دیده می شوند؟  

     )1

          )2

   )3

     )4

 )5

5 کارن یک تکه به شکل  از این برگه 
      بریده است. او ممکن است  کدام شکل را  

به دست آورده باشد؟  

   )2      )1

   )4      )3

 )5
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6 سه نفر با کفش های ِگلی روی زمیِن برفی راه رفته اند. آن ها به چه ترتیبی راه 
رفته اند؟

)5    )4           )3          )2        )1

7 پرهام با چند تکه چوب که مانند شکل 
به هم وصل شده اند، شکل هایی می سازد.   

ساختن کدام شکل به تکه چو ب هایی   
بیشتر از  تکه چوب های پرهام نیاز دارد؟  

   )3         )2      )1

 )5      )4
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8 اگر همه ی محاسبه ها درست انجام شوند، 
کدام عدد در آخرین خانه ی سمت راست   

قرار می گیرد؟   

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

8 )5

4
9 الله 3 عکس را مانند شکل با 8 میخ به دیوار 

چسبانده است:  

پدرام می خواهد 7 عکس را به همین صورت به دیوار بچسباند. او چند میخ   
دارد؟ الزم 

26 )5   22 )4   18 )3   16 )2  14 )1

10 دانا می  خواهد از این شکل یک مربع بردارد:

او چندتا از شکل های زیر را می تواند به دست بیاورد؟  

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

2 1

0

9



    6

11 شش نوار به صورت شکل روبه رو به هم بافته شده اند:

اگر این بافت را پشت ورو کنیم، چطور دیده می شود؟  

   )3     )2      )1

 )5      )4

12 وزن عروسک سگ، عددی صحیح است. وزن هر عروسک چقدر است؟

11 )5   10 )4   9 )3   8 )2   7 )1

13 سارا 16 تیله ی آبی دارد. او به دو صورت می   تواند تیله ها را عوض کند: سه تیله ی 
آبی با  یک تیله ی قرمز، یا دو تیله ی قرمز با پنج تیله ی سبز. او حداکثر چند 

تیله ی سبز می تواند به دست بیاورد؟

20 )5   15 )4   13 )3   10 )2   5 )1

20

12
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14 صادق می خواهد هر کدام از رقم های 2، 0، 1 و 9 را طوری در یکی از مربع های 
شکل بنویسد که بزرگ ترین حاصل جمع ممکن به دست بیاید. او باید چه عددی 

را به جای عالمت سؤال بنویسد؟

3( فقط 0 2( هر کدام از 0 یا 2   1( هر کدام از 0 یا 1  
5( فقط 2 4( فقط 1   

15 وزن لیوان پر از آب 400 گرم و وزن لیوان خالی 100 گرم است. وزن لیوانی که 
نصفه از آب پر شده چند گرم است؟ 

 

4( 250 گرم   5( 300 گرم 1( 150  گرم     2( 200 گرم     3( 225 گرم 

 16

12 )5   11 )4   10 )3   9 )2   8 )1

   ؟           100گرم      400 گرم   

قیمت ما با هم
 5 سکه است.

قیمت ما با هم 
7 سکه است.

قیمت ما با هم
 چند سکه است؟

قیمت ما با هم
 10 سکه است.

+
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 5
17 هر شکل یک عدد را نشان می دهد. عددها با هم 
متفاوت هستند. حاصل جمع سه عدد هر سطر را   

طرف راست آن سطر نوشته ایم.  
  

چه عددی با شکل  نشان داده شده است؟  
  

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

18 الهه برای قاب کردن یک نقاشی 7×7 به 32 مربع کوچک نیاز دارد. 

او برای قاب کردن یک نقاشی 10×10 به چند مربع کوچک نیاز دارد؟  

52 )5   48 )4   44 )3   40 )2   36 )1

19 صفحه های یک کتاب با  1، 2، 3، 4، 5، ... شماره گذاری شده اند. رقم 5 دقیقاً
16 بار در شماره گذاری صفحه ها به کار رفته است. این کتاب حداکثر چند صفحه 

می تواند داشته باشد؟

80 )5   74 )4   66 )3   64 )2   49 )1
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20 روی شکل، اندازه های یک راهرو را مشخص کرده ایم. یک گربه روی خط چین 
وسط راهرو راه می رود. گربه چند متر راه رفته است؟

1( 63 متر 
2( 68  متر 
3( 69 متر 
4( 71 متر 

5( 83 متر

21 در یک پارک 15 حیوان زندگی می کنند. چند تا از آن ها گاو هستند، چند تا گربه 
و بقیه کانگورو. می دانیم که دقیقاً 10 تا از حیوان ها  گاو نیستند و دقیقاً 8 تا از 

آن ها  گربه نیستند. چند تا از حیوان ها کانگورو هستند؟

10 )5   8 )4   4 )3   3 )2   2 )1

22 مریم 9 مثلث کوچک دارد که سه تا از آن ها قرمز هستند، سه تایشان زرد و سه 
تایشان آبی. او می خواهد این مثلث ها را کنار هم بچیند طوری که رنگ هر دو 
مثلث  که ضلع مشترک دارند، متفاوت باشد و یک مثلث بزرگ تشکیل شود. 

او مثلث ها را مانند شکل چیده است.

کدام جمله درست است؟  

2( 1 آبی است و 2 قرمز. 1( 1 زرد است و 3 قرمز.  
4( 5 قرمز است و 2 زرد. 3( 1 و 3 قرمزند.   

5( 1 و 3 زردند.

40متر

36متر

6متر

8متر

28متر

20متر

4

15 2
3
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23 یک نفر از میان اردشیر، بابک، جمشید، دارا و هرمز یک کلوچه خورده است. 
اردشیر می گوید: »من کلوچه نخورده ام«،

بابک می گوید: »من کلوچه خورده ام«،
جمشید می گوید: »هرمز  کلوچه نخورده است«،

دارا می گوید:»من کلوچه نخورده ام«،
هرمز می گوید: »اردشیر کلوچه خورده است«.

فقط یکی از بچه ها دروغ می گوید. کلوچه را چه کسی خورده است؟

1( اردشیر    2( بابک       3( جمشید   4( دارا  5( هرمز

24 احمد می خواست مانند شکل 1، هر حوله را با دو گیره آویزان کند.

او متوجه شد که به اندازه ی کافی گیره ندارد، در نتیجه بقیه ی حوله ها را مانند   
شکل 2 آویزان کرد. 

او در  کل 35 حوله را با 58 گیره آویزان کرد. احمد چند حوله را به روش شکل 1   
است؟ کرده  آویزان 

23 )5   22 )4   21 )3   13 )2  12 )1

شکل 2

شکل 1
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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


