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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

به چپ یک جور خوانده می شود.  از سمت راست  و  به راست  از سمت چپ  1 عدد 2002 
کدام یک از عددهای زیر این ویژگی را ندارد؟

4334 )5  2222 )4  2112 )3  2323 )2  1991 )1

فصل اّول

- عددنویسی و الگوها
- کسر
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2 کوچک ترین عدد سه رقمی با رقم های متفاوت را از بزرگ ترین عدد سه رقمی با رقم های 
متفاوت، کم می کنیم. حاصل آن برابر است با

 864 )1

 885 )2

 800 )3

 899 )4

5( یک عدد دیگر 

3 حاصل کدام عبارت بزرگ تر است؟
)2 + 0( × )0 + 3( )3   2 × 0 × 0 × 3 )2    2 + 0 + 0 + 3 )1

)2 × 0( + )0 × 3( )5    20 × 0 × 3 )4

4 به جای دوتا از عددهایی که دور دو دایره قرار گرفته اند، حروف A و B گذاشته ایم. مجموع 
عددهای دور هر دایره برابر 55 است. 

حرف A چه عددی را نشان می دهد؟

 9 )1

 10 )2

 13 )3

 16 )4

17 )5

9 A

9 8

11B

7 14

13 2



3 

سودوکوی پیشرفته

جورچین این فصل، سودوکوي پیشرفته نام دارد.
در  بار  یک  تنها  عدد  هر  که  مي گیرند  قرار  خانه ها  در  عددها طوري  در یک جورچین سودوکو، 

هریک از سطرها و ستون ها آمده باشد.
در یک جورچین سودوکوي پیشرفته هم همین شرط باید رعایت شود. هم چنین باید در هر بلوك 

عددهایي قرار بگیرند که شرط آن بلوك را برآورده کنند.
مثالً در بلوك /3 باید دو عدد قرار بگیرند که حاصل تقسیم یكي از آن ها بر دیگري برابر 3 شود و 

در خانه ي +8 باید عددهایي قرار بگیرند که حاصل جمعشان برابر 8 است.
یک جورچین سودوکوي پیشرفته ی  6 6 و حل شده ی آن در این جا آمده است:

پیشرفته  بیست ودو جورچین سودوکوي  کتاب  این  در 
وجود دارد.

هر یک از این جورچین ها تنها یک پاسخ دارد.
آن ها را حل کنید و لّذت ببرید.

2
3

1
6

5
4

6
2

5
4

1
3

3
5

6
1

4
2

5
1

4
3

2
6

4
6

2
5

3
1

1
4

3
2

6
5

3/

6× 6×

15× 24×

4-

6×

1-

1-

3-

1- 2/

3/ 3/

5+

6+

6+

8+

سودوکوي پیشرفته )1(

4×

4×

1- 1-2/

2/

12+
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نوشته   2  ×  2 خانه های یک جدول  در  آن ها  از  بزرگ تر  عدد  و یک   4  ،3  ،2 عددهای   5
می شوند. مجموع عددهای سطر اّول برابر 9 و مجموع عددهای سطر دوم برابر 6 

می شود. عدد مجهول برابر است با

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

با  قرار دادن شش کارت زیر در یک سطر  کنار هم  با  بزرگ ترین عددی که می توانیم   6
ترتیب های مختلف به دست آوریم، کدام است؟

 6 475 413 092 )1

 4 130 975 642 )2

 3 097 564 241 )3

 7 564 413 092 )4

7 645 413 092 )5

اسکناس   10 و  10,000تومانی  اسکناس   9 100,000تومانی،  چک پول   9 فرهاد   7
1000تومانی دارد. او روی هم چه قدر پول دارد؟

1(1,000,000 تومان  

2( 991,000 تومان   

3( 9,910,000 تومان

4( 9,901,000 تومان  

5( 99,010,000 تومان

سودوکوي پیشرفته )2(

9×

4× 1-

1- 2/

2/

5+

309

41

5
7

64
2
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8 علی در یک مسابقه ی دو باید مسیری را پنج دور طی می کرد. زمان هایی را که او در آن ها 
از نقطه ی شروع گذشته است، در جدول زیر نوشته ایم:

زمان

55 : 9شروع

26 : 10بعد از دور 1

54 : 10بعد از دور 2

28 : 11بعد از دور 3

03 : 12بعد از دور 4

32 : 12بعد از دور 5

علی کدام دور را سریع تر طی کرده است؟

5( دور پنجم 4( دور چهارم  3( دور سوم  2( دور دوم  1( دور اّول 

این  از  تا   10 دور یک میز مربّع شكل 4 صندلی قرار می گیرد. دانش  آموزان می خواهند   9
میزها را کنار هم در یک ردیف بچینند و یک میز به شكل مستطیل بسازند. چند صندلی دور این 

میز مستطیل شكل قرار می گیرد؟

20 )5  22 )4  30 )3  32 )2  40 )1

سودوکوي پیشرفته )3(

3×

2×

1-

1-

2-

2/

2/

2/



6 

10 محیط شكل زیر کدام است؟ )تمام زاویه ها، راست اند.(
  3 × 5 + 4 × 2 )1

  6 × 5 + 8 × 2 )2

6 × 5 + 4 × 2 )3

  6 × 5 + 6 × 2 )4

 3 × 5 + 8 × 2 )5

11 نصف کدام شکل قرمز است؟

 )5                            )4                           )3                          )2                            )1

1 است؟ 5__
4

12 کدام شكل نشان دهنده ی 

  )2   )1

  )4   )3

5( هیچ کدام

4

5

5

5

2

2
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1 1394 برابر است با
6  + 1

3  + 1
2 13 حاصل عبارت 

  1394 2
3  )3    1394 5

6    )2     1394 11
12 )1

 1394 1
6   )5    1395 )4

2 زمین شخم زده را گندم کاشته است.
3 1  زمین خود را شخم زده است. او 

2 14 کشاورزی 
در چه کسری از زمین، گندم کاشته شده است؟

    1
6  )1

    3
8  )2

    1
3  )3

   5
12  )4

  1
4  )5

سودوکوي پیشرفته )4(

4×

4×

1-2/

2/8+

9+



8 

15 نصِف ثلِث ربِع 24 ساعت، چند ساعت است؟
 1 )3   1__

2  )2   1__
3   )1

3 )5  2 )4

16 در کدام نخ تعداد قلب های قرمز با دو سوم تعداد ّکل قلب ها برابر است؟

  )3     )2      )1

 )5   )4

___________________________________2003 + 2003 + 2003 + 2003 + 2003 برابر است با
2003 + 2003

17 حاصل  عبارت 
 

6009 )5  
5__
2  )4  3 )3  

1__
3  )2  2003 )1

سودوکوي پیشرفته )5(

12×

8× 1-

1-

2-

2/

7+

سودوکوي پیشرفته )6(

3× 8×

1-

1-

2/

2/

5+
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1 در شكل زیر، چهارتا از عددهای داخل مستطیل سمت چپ را به جاهای خالی مستطیل سمت 
راست منتقل می کنیم تا رابطه ای درست بسازند. کدام عدد در مستطیل سمت چپ باقی  می ماند؟

 17  )1

 30  )2

 49  )3

96  )4

167  )5

حاصل جمع  که  بگذاریم  زیر  شكل  دایره های  در  طوری  را   7 تا   1 عددهای  می خواهیم   2
عددهای هر یک از خط های مشّخص شده با هم برابر باشند. چه عددی باالی مثلّث قرار می گیرد؟

 1 )1

 3 )2

 4 )3

  5 )4

6 )5

سطح 2

17 167

30

9649

+
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3 در جمِع زیر، روی بعضی از رقم ها * گذاشته ایم. حاصل جمع رقم هایی که زیر *ها هستند، 
کدام است؟

  0 )1
  1 )2
  2 )3
  3 )4

10 )5

4 امروز جمعه است. رامین امروز خواندن یک کتاب 290 صفحه ای را شروع کرده است. او 
بجز روزهای جمعه که 25 صفحه از کتاب را می خواند، بقّیه ی روزهای هفته، هر روز 4 صفحه از 

کتاب را می خواند. چند روز طول می کشد تا رامین خواندن کتاب را تمام کند؟
 15 )1
 46 )2
 40 )3
 35 )4
41 )5

2 * 1 میلیون

3 * 1 میلیون +

4 * 1 میلیون +

9 * 3 میلیون 

سودوکوي پیشرفته )7(

12×12× 1-

2/2-

2/

9+

سودوکوي پیشرفته )8(

4×

2×

1-

1-

1-

2/9+
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5 حاصل  جمع و تفریق های زیر کدام است؟

1111111111
111111111-
11111111+
1111111-
111111+
11111-
1111+
111-
11+
1-

1.000.000.000 )3   1.010.101.010 )2   111.111.111 )1

100.000.000 )5   999.999.999 )4

6 اکنون ساعت 20:03 روز 2003/3/20 است. 2003 دقیقه ی دیگر چه روزی خواهد بود؟
  2003/3/21 )1

  2003/3/22 )2

  2003/3/23 )3

  2003/4/21 )4

2003/4/22 )5
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7 امیرحسین بعدازظهر با سرعت ثابتی دوچرخه سواری می کرد. او در شروع و پایان مسیرش 
ساعتش را نگاه کرد:

کدام یک از شكل های زیر، عقربه ی دقیقه شمار را وقتی که امیرحسین یک سوم مسیر را طی کرده 

است نشان می دهد؟

  )3   )2   )1

 )5   )4

8 نیما با شش مربّع به ضلع 1 شکل زیر را ساخته است. محیط شکل چه قدر است؟
9 )1

 10 )2

11 )3

12 )4

13 )5


