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سخنی با معّلمان، مسئوالن آموزشی مدرسه ها، مادرها و پدرها
اين كتاب، ويراست دوم يکی از كتاب های مجموعه ی » زنگ حّل مسئله همگام با رياضيات كانگورو« است. 
اين مجموعه، با هدف تقويت توانايی حّل مسئله در دانش آموزان برای پايه های مختلف دبستان و دوره ی 

متوّسطه ی اول، در 9 جلد تهّيه شده است.
شده اند.  انتخاب  كانگورو  رياضی  مسابقه های  مسئله های  ميان  از  كتاب ها  اين  مسئله های  بيش تر 
كوشيده ايم در هر كتاب اين مجموعه، سؤال  هايی را انتخاب كنيم كه به موضوع های درسی رياضی آن پايه 
مربوط، و با توان ذهنی دانش آموزان آن پايه متناسب باشند. در مسابقه های رياضی كانگورو، از بعضی از 
موضوع های مطرح شده در كتاب های درسی رياضی كشورمان سخنی به ميان نيامده يا تعداد كمی مسئله 
درباره ی آن ها مطرح شده است. مؤلفان با توجه به هدف های اين مجموعه، در اين موارد سؤال های مناسبی 

را طراحی كرده اند و به اين مجموعه افزوده اند.
در ويراست دوم كتاب های اين مجموعه، عالوه بر بررسی دوباره ی سطح دشواری سؤال ها و ويرايش 
آن ها، چندين سؤال نيز از ميان سؤال های مطرح شده در مسابقه ی كانگوروی سال 2015 و نيز مجموعه 
سؤال های پيشنهادی در گردهم آيی ساالنه ی كانگوروی بدون مرز )در اكتبر سال 2014( به سؤال های قبلی 

اين مجموعه افزوده شده است.

ساختار کتاب ها
مسئله های هريک از كتاب های اين مجموعه در چهار فصل مطرح شده اند. مسئله های سه فصل اول، به 
موضوع های درسی كتاب رياضی همان پايه مربوط اند كه در هر سال تحصيلی در سه فصل پاييز، زمستان 

پنج

به نام خدا

پيشگفتار



به  كه  هستند  مسئله هايی  مجموعه   چهارم،  فصل  مسئله های  می شوند.  داده  آموزش  مدرسه  در  بهار  و 
رشد تفّکر، خالقّيت و توانايی استدالل در دانش آموزان كمک می كنند و ممکن است به طور مستقيم به 
هيچ يک از موضوع های كتاب درسی مربوط نباشند. »خود را بيازماييد« كه در انتهای كتاب ها آمده است، 
سؤال هايی درباره ی موضوع های مختلف درسی رياضی با سطح های مختلف دشواری دارد كه می توان از 

آن به عنوان ابزاری برای سنجش توانايی های دانش آموزان استفاده كرد.
مسئله های هر فصل در سه سطح )1(، )2( و )3( طبقه بندی شده اند كه همان مسئله های 3، 4 و 5 
كتاب ها  اين  كانگورو هستند. سؤال های  رياضی  و دشوار مسابقه ی  متوّسط  يا سطح های ساده،  امتيازی 
به  آن ها  به  پاسخ گويی  ولی  هستند؛  پنج گزينه ای  يا  چهار  كانگورو،  رياضی  مسابقه ی  سؤا ل های  مانند 
توانايی  ذهنی، تفّکر و توانايی حّل مسئله نياز دارد و از اين نظر، با بسياری از سؤال های چندگزينه ای رايج 

تفاوت دارند.
در سه فصل اّول هر يک از كتاب های پايه های اّول تا ششم اين مجموعه، جورچينی معرفی می شود 
كه حل آن  ها عالوه بر افزايش توانايی استدالل و تفّکر، به پرورش استعدادهای دانش آموزان و نيز تقويت  
مهارت های محاسباتی آن ها كمک می كند. در فصل چهارم نيز از هر سه نوع جورچين معرفی شده، چند 

نمونه ی ديگر آورده شده است. 
راهنمای حل مسئله ها و پاسخ جورچين های هر كتاب، برای استفاده ی معّلمان و والدين در كتابی 

به نام »راهنمای معّلمان و والدين« منتشر شده است.

روش های استفاده از کتاب ها
با توّجه به ويژگی های بيان شده، كتاب های اين مجموعه می توانند به صورت های گوناگون مورد استفاده قرار 

گيرند:
به عنوان كتاب حل تمرين در كالس درس رياضی مدرسه، و  اين كتاب ها  از   معّلمان می توانند 
نيز  به عنوان تکليف در منزل استفاده كنند. هم چنين مسئله های فصل چهارم، مجموعه ی مناسبی برای 

فعاليت های تابستانی دانش آموزان است.
 مسئوالن آموزشی مدرسه ها می توانند از ا ين كتاب ها به عنوان منبعی مناسب برای استفاده در 
هفته ی  آخرين  در  كه  كانگورو  رياضی  در مسابقه ی  برای شركت  آمادگی  يا  پرورش خاّلقيت  كالس های 

فروردين ماه هر سال در سراسر كشور برگزار می شود، استفاده كنند.

شش



 پدران و مادرانی كه به پرورش توانايی های ذهنی فرزندانشان اهميت می دهند  و مايلند فرزندانشان 
با شيوه های درسِت فکر كردن و حّل مسئله آشنا شوند، می توانند از اين كتاب ها استفاده كنند.

کتاب های »زنگ حل مسئله« و برنامه ي درسی رسمی
در كتاب های جديد رياضی دبستان و دوره ی متوّسطه ی اّول، بر اساس برنامه ی درسی مّلی، بر تفّکر، حّل 
مسئله و رفع نيازهای شهروندی انسان قرن بيست ويکم تأكيد شده است. كتاب های »زنگ حّل مسئله  
همگام با رياضيات كانگورو«، با انتخاب دقيق مسئله هايی در راستای همين هدف ها، می توانند منابع بسيار 

مناسبي برای غنی تر ساختن آموزش رياضی مدرسه ای باشند.
نيز »طرح درس حل مسئله«  و  والدين«،  و  معّلمان  »راهنمای  كتاب های  و  اين مجموعه  كتاب های 
- برای معّلمان- و »دو كلمه حرف ماشين حساب« انتشارات فاطمی، بسته ی آموزشی نسبتًا كاملی برای 

آموزش رياضی در دبستان و دوره ی متوّسطه ی اّول است.

درباره ی ریاضیات کانگورو
مسابقه ی رياضی »كانگورو«، يک مسابقه ی بين المللی است كه از پايه ی اّول دبستان تا پايه ی 12 به وسيله ی 
انجمن »كانگورو بدون مرز« در بيش از هفتاد كشور دنيا برگزار می شود. مسابقه ي رياضي كانگورو بازنده 
ندارد و همه ی دانش آموزان شركت كننده در آن برنده هستند؛ زيرا در رقابتی سالم، ساعتی را به تفّکر 
اصلی  هدف  می دهند.  ارتقا  را  آن  و  می زنند  محک  را  خود  توانايی های  می پردازند،  مسئله ها  حل  برای 
برای  توانمندی های دانش آموزان  ارتقای درک رياضی و رشد  برگزاركنندگان مسابقه ي رياضي كانگورو، 
يادگيری رياضی و كمک  به نفس دانش آموزان در  اعتماد  از فعاليت های هوشمندانه و تقويت  لّذت بردن 
به آن ها در درک كاربردهای رياضی در فّعاليت های روزانه و قانون های طبيعت است. كشور ما نيز از سال 
2009 به جمع كشورهايی پيوسته است كه در آن ها مسابقه ي رياضي كانگورو برگزار می شود. برای طراحی 
مسئله های مسابقه ی بين المللی كانگورو، در فصل پاييز هر سال، گردهم آيی ساالنه ی كانگورو با حضور 
اين گردهم آيی، سؤال های  برگزار می شود. در  از كشورها  نماينده های كشورهای شركت كننده، در يکی 
 6 و   5 ،(Ecolier)  4 و   3 ،(PreEcolier)  2 و   1 پايه های  كاری  گروه های  در  پيشنهادی كشورهای مختلف 
(Junior)، و 11 و 12  (Student) ساعت ها مورد بحث و بررسی قرار   10 (Cadet)، 9 و  (Benjamin)، 7 و 8 

می گيرد تا سؤال های نهايی برگزيده شوند. بد نيست بدانيد كه در مسابقه ی سال 2014 دو سؤال، در سال 

هفت



2015 يک سؤال و در سال 2016 نيز سه سؤال از سؤال  های پيشنهادی ايران در ميان سؤال های برگزيده ی 
نهايی بودند.

اين  و شناسايی  ترويج  به  ايران،  در  كانگورو  انتشار سؤال های مسابقه های  با  كه  فاطمی  انتشارات 
مسابقه در كشور كمک شايانی كرده است، نماينده ی  رسمی رياضيات كانگورو در ايران و برگزاركننده ی 
روز رياضی كانگورو در سراسر ايران است. هم چنين با پشتيبانی اين مؤسسه، سايت رسمی كانگورو در 

ايران، به زبان فارسی و انگليسی به نشانِی www.mathkangaroo.ir راه اندازی شده است. 
در پايان الزم است از آقای برديا حسام و خانم زهره  پندی كه در ترجمه ی سؤال های مسابقه های 
رياضی كانگورو با ما همکاری كرده اند و همچنين از آقايان مرتضی سليمی، شهاب شامرانی و آرش كريمی 
و خانم ها زهرا حاتمی، سونا غالمی، كتايون مهرآبادی و شيوا شامرانی كه در بازبينی و ويرايش كتاب های 
اين مجموعه با ما همکاری داشته اند و همگی از كارشناسان و معّلمان مجّرب رياضی هستند سپاسگزاری 

 كنم.
    

دبير علمی مجموعه           
                            سپيده چمن آرا
              تابستان 1395

هشت
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سطح 1

1 شكل زير با مكّعب هاي يك جور ساخته شده است. اين شكل از چند مكّعب ساخته شده 
است؟

  10 )3    8 )2    6 )1

15 )5    12 )4

فصل اّول
- الگوها

- عددهای چهاررقمی
- مسئله های گوناگون



2 

2 در شكل زير، دايره هاي بعدي كدام اند؟

 )2    )1

 )4     )3

 )5

3 زويا كانگورو مي كشيد. او كانگوروي اّولی را آبي، دومی را سبز، سومی را قرمز، چهارمي 
داد.  ادامه  ترتيب  به همين  را  كار  اين  و  قرمز، زرد كرد  آبي، سبز،  دوباره  را  بعدي ها  و  زرد،  را 

كانگوروي هفدهم چه رنگي شد؟
1( آبي 
2( سبز

3( قرمز
4( سياه
5( زرد

و درخت دوم  بماند  باقی  اّول سر جايش  اگر درخت  است.  جاّده ای 13 درخت  كنار  در   4
بريده شود و با همين الگو درخت چهارم، ششم و ... هم بريده شوند، چند درخت در كنار جاّده 

باقي خواهد ماند؟
10 )1

9 )2
8 )3

7 )4

6 )5

؟؟؟؟
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شيكاكو
جورچين این فصل، شيكاکو نام دارد.

یک جورچين شيكاکو باید طوري با کاشي هاي مربّع یا مستطيل شكل پر شود که هر خانه اي که روي 

آن عددي نوشته شده است، در کاشي اي با همان مساحت قرار گيرد.

یک جورچين شيكاکو و حل شده ي آن را در این جا می بينيد:

وجود  شيكاکو  جورچين  شانزده  کتاب  این  در 

دارد.

آن ها را حل کنيد و لّذت ببرید. 

شيكاكو )1(



4 

5 تارا ساعت 7 صبح، صبحانه خورد. او 11 ساعت بعد از صبحانه، عصرانه خورد. تارا چه 
ساعتي عصرانه خورده است؟

1( 4 بعدازظهر

2( 5 بعدازظهر

3( 6 بعدازظهر

4( 7 بعدازظهر

5( 8 بعدازظهر 

4 است. االن ساعت چند است؟ 6 شش ساعت و نيم بعد، ساعت 00:
9 : 3 0  )1

4 : 00  )2

8 : 00  )3

2 : 30  )4

1 0 : 30  )5

شيكاكو )2(



5 

7 چند تا ده تايي در 138 وجود دارد؟
5( 9تا 4( 8تا   3( 14تا  2( 13تا  1( 138تا 

8 با رقم هاي 3، 0 و 7 چند عدد سه رقمي مي توان نوشت كه در آن ها رقم تكراری نباشد؟
6 )5   5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

9 براي بازكردن قفل يك چمدان، به عددي سه  رقمي نياز داريم. مي دانيم كه اين عدد تنها 
از 1، 3 و 5 تشكيل شده، و هر يك از اين رقم ها فقط يك بار در رمز آمده اند. با اين شرايط، چند 

رمز مي توان ساخت؟

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

6 )5

شيكاكو )3(

?!
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150 است. در پالک چندتا از اين خانه ها، رقم 8  10 پالک های خانه های كوچه ی ما از 1 تا 
وجود دارد؟

12 )5   23 )4   24 )3   22 )2   14 )1

11 دو عالمت راهنمايي روي پل روستاي ما نصب شده اند. اين دو عالمت، بيش ترين عرض 
و بيش ترين جرم كاميون هايي را كه مي توانند از روی پل عبور كنند، نشان مي دهند. كدام يك از 

كاميون هاي زير ُمجاز است كه از روي پل بگذرد؟

1( كاميونی به عرض 315 سانتي متر و جرم 4400 كيلوگرم

2( كاميونی به عرض 330 سانتي متر و جرم 4250 كيلوگرم

3( كاميونی به عرض 325 سانتي متر و جرم 4400 كيلوگرم

4( كاميونی به عرض 330 سانتي متر و جرم 4200 كيلوگرم

5( كاميونی به عرض 325 سانتي متر و جرم 4250 كيلوگرم

325 سانتي متر 4300 كيلوگرم
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12 در شكل زير، جرم پرتقال چه قدر است؟
1( 200 گرم

2( 205 گرم

3( 155 گرم

4( 5 گرم

5( معلوم نيست.

13 در شكل، چند مثلّث وجود دارد؟
9 )1

10 )2

11 )3

13 )4

12 )5

شيكاكو )4(

50 گرم

پرتقال

5 گرم

200 گرم
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1 برج روبه رو با چند مكّعب ساخته شده است؟
22 )2    20 )1

28 )4    25 )3

30 )5

2 پالک خانه هاي خياباني كه يحيي در آن زندگي مي كند از 1 تا 24 شماره گذاري شده اند. 
رقم 2 چند بار در پالک های اين خانه ها آمده است؟

32 )5   16 )4   8 )3   4 )2   2 )1

سطح 2

شيكاكو )5(
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برج فروشگاه  اين  اّول  برج زندگي مي كند. طبقه ي  آپارتمان شماره ي 17 يك  3 مريم در 
است. باالي فروشگاه، در هر طبقه ی اين برج سه آپارتمان وجود دارد كه به ترتيب پشت سر هم 

شماره گذاري شده اند. خانه ي مريم در كدام طبقه است؟

1( چهارم

2( پنجم

3( ششم

4( هفتم

5( نهم

4 خانه هاي يك طرف خيابانی با عددهاي فرد پشت سر هم از 1 تا 19 شماره گذاري شده اند. 
خانه هاي طرف ديگر خيابان با عددهاي زوج پشت سر هم از 2 تا 14 شماره گذاري شده اند. چند 

خانه در اين خيابان وجود دارد؟

33 )5   18 )4   17 )3   16 )2   8 )1

شيكاكو )6(
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5 شكل روبه رو و شكل هاي زير، هر يك با 5 مكّعب ساخته شده اند. كدام يك از شكل هاي 
زير را نمي توان با جابه جا كردن تنها يك مكّعب از شكل روبه رو ساخت؟

 )3    )2    )1

 )5    )4

6 كتابخانه ای 25 عضو پسر و 19 عضو دختر داشت. هر هفته دو پسر و سه دختر به اعضاي 
اين كتابخانه اضافه مي شوند. بعد از چند هفته تعداد عضوهاي دختر با تعداد عضوهاي پسر مساوي 

مي شوند؟

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

شيكاكو )7(
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7 مكّعب مستطيل زير از چهار بلوک و هر بلوک از چهار مكّعب هم رنگ ساخته شده است. 
شكل بلوک سفيد كدام است؟

   )2    )1

 )5   )4    )3

 60 جرم های  به  دوست  چهار  است.  كيلوگرم   150 آسانسور  يك  ظرفيت  بيش ترين   8
كيلوگرم، 80 كيلوگرم، 80 كيلوگرم و 80 كيلوگرم، مي خواهند با اين آسانسور به باالترين طبقه ی 

به  را  دوست  چهار  هر  تا  برود  باال  به  پايين  از  بايد  بار  چند  دست كم  آسانسور  بروند.  ساختمان 

باالترين طبقه ی ساختمان برساند؟

1 )1

 2 )2

3 )3

4 )4

7 )5
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رقم هاي  حاصل جمع  با  رقم هايش  حاصل جمع  كه   2007 از  بزرگ تر  عدد  كوچك ترين   9
2007 برابر است چيست؟

2009 )3    2015 )2    2016 )1

2070 )5    1008 )4

ممكن  عدد سه رقمي  تا كوچك ترين  كنيم  از 4921508 حذف  بايد  را  رقم  كدام چهار   10
به دست بيايد؟

8 ،0 ،5 ،1 )3    0 ،1 ،2 ،4 )2    1 ،2 ،9 ،4 )1

8 ،5 ،9 ،4 )5    5 ،2 ،9 ،4 )4

شيكاكو )8(


