
9 و 10  دفـترچۀ سؤاالت 

11th 

International Math Kangaroo 2019

یازدهمیندورۂجشنوارۂبینامللیل

بـرای دانـش آموزان پـایه های   نهم و دهم  
مدت زمان پاسخگویی به سؤاالت 90 دقیقه است.

 این دفترچه، 30 سؤال 5 گزینه ای دارد. سؤال های 1 تا 10، سه امتیازی، سؤال های 11 تا 20، چهار امتیازی
 و سؤال های 21 تا 30، پنج امتیازی هستند و نمرۀ منفی ندارند.
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3
1 حاصل عبارت 19 + 20 + 19 × 20 کدام است؟

429  )5  419  )4  409  )3  399  )2  389 )1

ثانیه طی  یازده  را در یک دقیقه و  2 یک قطار اسباب بازی، هر دور مسیرش 
را در چه مدتی طی می کند؟ این قطار شش دور  می کند. 

2(  7 دقیقه و 6 ثانیه  1( 6 دقیقه و 56 ثانیه  
4(  7 دقیقه و 26 ثانیه   3(  7 دقیقه و 16 ثانیه  

5( 7 دقیقه و 36 ثانیه

3 آرایشگری می خواهد کلمۀ SHAVE را طوری  بنویسد که مشتری هایش آن را 
در آینه درست ببینند. آرایشگر کلمه را چطور باید بنویسد؟

     )2       )1

      )4        )3

  )5

4 اگر سه تاس را هم زمان پرتاب کنیم و سه عدد رو آمده را با هم جمع کنیم، چند 
حاصل جمع متفاوت به دست می آید؟

18 )5   17 )4   16 )3   15 )2  14 )1

برای انجام محاسبات از این قسمت استفاده کنید.
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5 در پنج لیوان هم اندازه،  آب ریخته ایم. حجم آب چهار تا از لیوان ها با هم برابر 
است. حجم آب کدام لیوان با بقیه متفاوت است؟

    )3           )2             )1

 )5       )4

6 یک پارک پنج در دارد. مونا می خواهد از یک در وارد و از در دیگری خارج شود. 
او برای این کار چند انتخاب دارد؟

10  )5   15  )4   16  )3   20  )2  25 )1

7 سه کانگورو داریم که وزن هر کدام، یک عدد صحیح است و وزن هیچ دوتایی 
از آن ها با هم برابر نیست. وزن هر سه کانگورو با هم kg 97 است. حداکثر وزن 

سبک ترین کانگورو چند کیلوگرم است؟

33  )5   32  )4   31  )3   30  )2   1 )1

8 کدام عبارت دربارۀ زاویه های مشخص شده در شکل درست است؟

 α = β  )1
  2 α + β = 90 0 )2
  α + β =60  0 )3

    2 β + α =90 0 )4
α + β =45  0 )5
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9 در مربع های هم اندازه، بخشی را سایه زده ایم. در کدام مربع، مساحت بخش 
سایه خورده بیشتر است؟

   )3      )2      )1

)5       )4

10 سه تکه کاغذ داریم که روی هر کدامشان عددی پنج رقمی نوشته شده است. 
سه تا از رقم ها پوشانده شده اند. حاصل جمع سه عدد برابر 57263 است. چه 

رقم هایی پوشانده شده اند؟
2(  1، 2 و 9  1( 0، 2 و 2   

4(  2، 7 و 8  3(  2، 4 و 9  
5(  5، 7 و 8

4
11 روی مربعی در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت کرده ایم و رأس های آن را 
به ترتیب با A و B و C و D مشخص کرده ایم. یک مثلث متساوی االضالع هم 
با رأس های E ،A و C )باز هم در جهت حرکت عقربه های ساعت( ساخته ایم. 

اندازۀ زاویۀ CBE چند درجه است؟
150 0 )5  145 

0 )4  135 
0 )3  45 

0 )2  30  0)1

12 عددهای c ،b ،a و d عددهای صحیح مثبت متمایزی هستند که از 1 تا 10 
a چقدر است؟ 

b  + c
d انتخاب شده اند. کمترین مقدار 

25
72 )5   29

90  )4   14
45 )3   3

19  )2  210  )1

3 3 12 2 7 0 4
1 5 7 2 8
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3 است. 
5 13 پرچم کانگورّیه مستطیلی است که نسبت عرض به طولش برابر 

پرچم به چهار مستطیل هم مساحت تقسیم شده است. نسبت عرض به طول 
مستطیل سفید چقدر است؟

  1
4  )2   13  )1

  3
10  )4   2

7  )3

4
15  )5

14 با دو قطعۀ L شکل به صورت  می توان به دو صورت، یک مستطیل 2×3 
را کاماًل پوشاند.

شکل زیر را به چند طریق مختلف می توان با آن قطعه های L شکل پوشاند؟  

   1 )1
  2 )2

  3 )3
  4  )4

48 )5

15 مسیر مسابقات سه گانه، مسیری مستقیم است که سه چهارم آن با دوچرخه طی 
می شود، یک پنجم آن با دو، و  km 2  باقی مانده با شنا. طول کل مسیر چند 

کیلومتر است؟
60  )5   40  )4  38  )3   20  )2  10 )1
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16 نوعی شربت غلیظ باید به نسبت 1 به 7 با آب مخلوط شود تا شربت خوراکی 
به دست بیاید. شربت غلیظ در ظرف یک لیتری ریخته شده و نصف ظرف را پر 
کرده است. برای تهیۀ دو لیتر شربت خوراکی، چه کسری از شربت غلیظ الزم 

است؟

  2
7  )3    1

2  )2   14  )1

47         5( همۀ شربت غلیظ  )4

  R 17 شکل روبه رو از بخش هایی از سه دایره به شعاع
راست  روی یک خط  مرکزهایشان  که  تشکیل شده 
کناری  دایرۀ  دو  مرکزهای  از  وسطی  دایرۀ  و  است 

است؟ چقدر  شکل  محیط  می گذرد. 

 2 π R
3

3  )3   5 π R
3  )2   10 π R

3  )1

4 π R  )5  2 π R 3  )4

18 حاصل جمع هفت رقم عدد aaabbbb برابر است با عدد دورقمی  ab . حاصل جمع 
a +b چیست؟

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

19 شصت سیب و شصت گالبی را طوری در جعبه های مختلف چیده  ایم که تعداد 
سیب ها در هر جعبه برابر است و تعداد گالبی های هر دو جعبه با هم فرق دارد. 

حداکثر تعداد جعبه ها چقدر است؟

  12)3   15  )2   20 )1
6)5   10  )4
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به  گسترده  این  اگر  داده ایم.  نشان  را  یک هشت وجهی  گستردۀ  شکل،   در   20
می چسبد؟  x پاره خط  به  پاره خط  کدام  شود،  تبدیل  هشت وجهی 

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

5 )5

 5
21 در شکل، دوتا از رأس های مربع روی نیم دایره هستند و دوتای دیگر روی قطر 

نیم دایره. شعاع دایره cm 1 است. مساحت مربع چقدر است؟

  cm 24  )2   cm 24
5  )1

  cm 24
3  )4   cm 21 )3

cm 22
3

 )5

22 روی دیسکی که حول مرکزش می چرخد، دو نقطه را مشخص کرده ایم. فاصلۀ 
یکی از  آن ها تا مرکز، از فاصلۀ دیگری تا مرکز cm 3 بیشتر  است و وقتی دیسک 
می چرخد، این نقطه با سرعت 2/5 برابر سرعت دیگری می چرخد. فاصلۀ نقطۀ 

دورتر از مرکز دیسک چقدر است؟

 5 cm )5   6 cm )4  8 cm )3   9 cm  )2   10 cm )1

23 عددهای صحیح از  1 تا 99 را به ترتیب صعودی بدون فاصله پشت سر  هم 
می نویسیم و دنبالۀ به دست آمده را سه رقم سه رقم جدا می کنیم.

12 3456789101112 ... 979899   )123( )456( )789( )101( )112( ...)979( )899(

کدام سه رقمی در سه رقمی های جدا شده نیست؟  

)888( )5  )646( )4  )464( )3  )444( )2  )222( )1

x

1
2

5
4

3
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24 از دقیقاً سه رأس از  رأس های یک مکعب داده شده، چند صفحه می گذرند؟
 

12 )5   8  )4   4 )3   2  )2   1 )1

25 در شکل، گرافی را با 16 رأس و چند یال نشان داده ایم. 
مورچه ای در این لحظه روی رأس A است و در هر حرکت 
می تواند یک یال را طی کند و از رأسی که در آن است، 
به رأس مجاور برود. مورچه بعد از درست 2019 حرکت، 

به کدام یک از   رأس های T ،S ،R ،Q ،Pمی رسد؟

   Q  و نه به ،T  یا S  یا R  یا P 2( فقط به   T و Q نه به ،S  یا R  یا P 1( فقط به
 T 4(  فقط به    Q  3( فقط به

5( همۀ حالت ها ممکن اند. 

26 هر کدام از عددهای b ،a و c سه رقمی هستند، و رقم یکان هر عدد با رقم 
صدگان آن برابر است. همچنین، b = 2 a +1 و c = 2 b +1.  چند انتخاب برای 

عدد a وجود دارد؟

5( بیشتر از 3 انتخاب        3  )4  2 )3         1  )2   0 )1

27 روی هر رأس یک مربع، عددی طبیعی نوشته ایم. از هر دو عدد که با یک ضلع 
مربع به هم متصل شده اند، یکی مضرب دیگری است؛ ولی از عددهای دو رأس 
مقابل، هیچ کدام مضرب دیگری نیست. کمترین حاصل جمع این چهار عدد 

چقدر است؟

  24  )2   12 )1
   35 )4   30 )3

60 )5
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که  کنیم  }10,20,30,40,50,60,70,80,90{ حذف  از مجموعۀ  28 حداقل چند عضو  
باشد؟ کامل  مربع  باقی مانده  عددهای  حاصل ضرب 

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

29 در شکل، مساحت مثلث ABC برابر S است و D وسط BC است. نقطه های
 ،AP = 2AB طوری انتخاب شده اند که AC و AD ،AB به ترتیب روی R و Q ،P 

 AQ = 3AD و AR = 4AC. مساحت مثلث PQR چقدر است؟ 

  S )1
 2 S )2

  3 S )3
 12 S )4

5( 0 )یعنی R ،Q ،P روی یک خط راست قرار می گیرند(.

30 چند عدد چهاررقمی این خاصیت را دارند که بر همۀ عددهای به دست آمده با 
حذف یک رقمشان بخش پذیرند؟

23 )5   19  )4   14 )3    9 )2   5 )1

P

Q

R

C D
BA
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