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معریفجشنوارٔهریاضیاتکانگورو
جشنوارٔه ریاضیات کانگورو یکی از بزرگ ترین برنامه های بین المللی دانش آموزی است که با 
هدف ترویج و عالقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات و همچنین توجه به رشد خالقیت  و 
ارتقای آموزش ریاضی با رویکرد حل مسئله، در بیش از 8۰ کشور جهان برگزار می شود. روز و مسابقٔه ریاضیات 

کانگورو در حقیقت روز جشن گرفتن برای ریاضیات است.
از ویژگی های روز ریاضیات کانگورو، شادی بخش و پر نشاط بودن فضای آن روز برای دانش آموزان است. 
برای  نیز  دیگری  گروهی  و  فردی  فعالیت های  کانگورو،  مسابقٔه  برگزاری  عالوه بر  کشورها  بیشتر  در  بنابراین 

دانش آموزان طراحی و اجرا می شود.
هم اکنون بیش از هفت میلیون دانش آموز در جهان به همراه معلمان و پدرها و مادرها، این روز را جشن 

می گیرند و در کنار حل مسئله های کانگورو، فعالیت های ریاضی متنوعی انجام می دهند.
جشنوارٔه ریاضیات کانگورو در ایران، در آخرین پنج شنبٔه فروردین ماه هر سال برگزار می شود.

ویژیگهایریاضیاتکانگورو
 کانگورو یک برنامٔه غیر رقابتی و ترویجی است که 
توانمندی دانش آموزان را در حل خالقانٔه مسئله های 

ریاضی به کار می گیرد.
پیچیده  کانگورو  مسئله های  دانشی  محتوای   
نیست و پاسخ دادن به آن ها به آمادگی ویژه ای 
نیاز ندارد. مسئله های کانگورو بر قدرت تفکر و 
دانش  نه  دارند،  تمرکز  دانش آموزان  خالقیت 

ریاضی آن ها.
 هیچ محدودیتی از نظر شرط معدل، نمرات درسی و 
رشتٔه تحصیلی برای شرکت کنندگان در این جشنواره 
در نظر گرفته نشده است و همٔه دانش آموزان در هر 

سطحی می توانند در آن شرکت کنند.

اهدافبرگزاریریاضیاتکانگورو
 ایجاد فضایی شاد و پر نشاط با هدف عالقه مند کردن 

دانش آموزان به ریاضیات
 تقویت مهارت حل مسئله در دانش آموزان

 تقویت تفکر و خالقیت ریاضی
 ترویج آموزش ریاضی با رویکرد حل  مسئله

 تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان در یادگیری ریاضیات
 کمک به درک بهتِر استفاده از ریاضیات در زندگی روزمره

همینامروزثبتانمکنید!
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سامانٔهمبنا)مرکزبرانمهریزیونوآوریهایآموزیش(
دانشآموزانباعضویتدرسامانٔهمبنامیتوانند:

 در چالش های بین المللی ریاضیات کانگورو، علوم رایانه ببراس و چالش هندسه
   چیتا ثبت نام کنند.

 کارنامه و گواهی شرکت در هریک از چالش ها را دریافت کنند.
 حل ویدئویی سؤاالت ریاضیات کانگورو را ببیند.

 در مینی چالش های کانگورو و ببراس شرکت کنند.

مدارسباعضویتدرسامانٔهمبنامیتوانند:
 دانش آموزان خود را با استفاده از فایل اکسل، عضو سامانه مبنا کنند.

 دانش آموزان خود را به صورت یک جا در چالش های بین المللی ریاضیات کانگورو،
   علوم رایانه ببراس و چالش هندسه چیتا ثبت نام کنند.


