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25ُامین دوره ی رویداد بین امللیل ریاضیات کانگورو   2023

ثبت انم از ثبت انم از 1515 آابن آابن

راه یایب برترین ها  به   راه یایب برترین ها  به   
مدرسه ی  اتبستانه ی  ریاضیات مدرسه ی  اتبستانه ی  ریاضیات 

دانش آموزان پـایه های 1 ات 12

ریایض کانگوروآنــالینآنــالین



درابره ی جشنواره ی ریاضیات کانگورو
جشنواره ی ریاضیات کانگورو ییک از بزرگ ترین برانمه های 

ترویج ریاضیات در دنیاست که هر سال اب هدف ارتقای 
درک ریایض دانش آموزان برای لذت بردن از ریایض 
در بیش از 100 کشور جهان برگزار یم شود. بیش از 

7/000/000 دانش آموز در جهان به هرماه معلمان و 
والدینشان این روز را جشن یم گیرند و در این روز 

فعالیت های ریایض متنوعی را برگزار یم کنند. در واقع، 
روز ریاضیات کانگورو روز جشن گرفنت و آشیت اب ریاضیات 

است.

محتوای علمی مسئله های ریاضیات کانگورو پیچیده 
نیست و اپسخ به آ ن ها به آمادیگ ویژه ای نیاز ندارد، 

فقط به کمی خالقیت و فکر کردن نیاز است. در این 
جشنواره دانش آموزان رصفًا به مجموعه ای از مسئله ها 

اپسخ منی دهند؛ بلکه در کنار حل مسئله، فعالیت های 
ریایض ورزی نیز انجام یم دهند.
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بیش از بیش از 000000//000000//77 دانش آموز در  دانش آموز در 

بیش از بیش از 100100 کشور جهان در جشنواره ی  کشور جهان در جشنواره ی 
ریاضیات کانگورو رشکت یم کنند.ریاضیات کانگورو رشکت یم کنند.



در جشنواره ی ریاضیات کانگورو، 
مسئله هایی حل یم شوند که 

جایشان در کالس های درس ریایض 
مدرسه خایل است.
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چرا ریاضیات کانگورو؟
مقابله اب موانع و چالش ها، بخیش از زندیگ روزمره ی ما 

و یافنت راه حل برای آن ها رضوری است. در همین راستا 
جشنواره ی ریاضیات کانگورو همواره کوشیده است ات 

مضن عالقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات و تقویت 
مهارت حل مسئله، آن ها را به نسیل ایده پرداز و خالق 

در آینده تبدیل کند. مسئله های ریاضیات کانگورو فقط 
برای سنجش آموخته های ریایض دانش آموزان طراحی 

نشده اند، بلکه هدف اصیل آهنا به کارگیری توامنندی های 
دانش آموزان در حل خالقانه ی مسئله است. در 

حقیقت دانش آموزان در جشنواره ی ریاضیات کانگورو 
مسئله هایی را حل یم کنند که جایشان در کالس های 

ریایض مدرسه خایل است.
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اهداف و مأموریت 
جشنواره ی ریاضیات کانگورو

جشنواره ی ریاضیات کانگورو اهداف زیبایی را دنبال یم کند که از میان آن ها به 
موارد زیر اشاره یم کنیم:

• ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای عالقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات؛ 
• ایجاد فرصت برای ریایض ورزی، یادگیری و تجربه کردن؛

• تقویت تفکر و خالقیت ریایض؛ 
• توسعه ی تواانیی حل مسئله؛ 

• کمک به درک هبرت استفاده از ریاضیات در زندیگ روزمره؛ 
• تقویت اعمتاد به نفس در یادگیری ریاضیات.

66

55

ریاضیات کانگورو جهیش به دنیای 
ریاضیات شاد است.
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ریاضیات کانگورو در ایران
کشورمان از سال 2008 به عضویت »انجمن کانگورو 

بدون مرز« درآمد و مؤسسه ی فرهنیگ فاطمی 
به عنوان مناینده ی رمسی این انجمن در ایران 

شناخته شد. دبیرخانه ی ریاضیات کانگورو برگزاری 
این رویداد جهاین در ایران را برعهده دارد. از سال  

2009 اتکنون 14 دوره جشنواره ی ریاضیات کانگورو در 
ایران برگزار شده است. 

14 دوره جشنواره ی 
ریاضیات کانگورو در ایران 

برگزار شده  است.



اپنزدهمین دوره ی جشنواره ی ریاضیات 
کانگورو در ایران از 26 ات 31 فروردین ماه 

1402  به صورت برخط )آنالین( برگزار یم شود.

جدول گروه های دانش آموزی 
جشنواره ی ریاضیات کانگورو 1402

اپنزدهمین دوره ی جشنواره ی ریاضیات کانگورو در 
ایران هم زمان اب بیست وپنجمین رویداد بین امللیل 

ریاضیات کانگورو، از اتریخ 26 ات 31 فروردین ماه 
1402 به صورت برخط )آنالین( برگزار خواهد شد. 

دانش آموزان اپیه های 1 ات 12 مطابق گروه بندی های 
جدول زیر یم توانند برای رشکت در این جشنواره 

اقدام منایند:

توجه داشته ابشید که گروه های تحصییل در 
ساعت های مشخیص از روز امکان اپسخ دهی به 
مسئله ها را خواهند داشت بدیهی است که این 

ساعت ها متعاقبا اعالم خواهد شد.
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مسئله های خالق ریاضیات کانگورو 
برای لذت بردن از حل مسئله 

وقیت صحبت از درک زیبایی یا تجربه ای لذت بخش 
یم شود، طعم یک خورایک خاص، بوی خوش یک عطر 

یا تصویر یک منظره ی دلنشین به ذهن یم آید. سطح 
قوی تری از این لذت را در درک مفاهیم تجربه یم کنیم؛ 

مثاًل زماین که به یک شوخی ابمزه یم خندیم، یک 
ابزی فکری جدید یاد یم گیریم یا یک معمای جالب 
را حل یم کنیم لذت متفاویت را تجربه یم کنیم که 
در خاطرمان یم ماند. این حس زیبا هنگام حل یک 

مسئله ی ریایض، قوی تر و دلنشین تر نیز یم شود. 

لذت حل یک مسئله ی ریایض! 
همه ی ما آن  را تجربه کرده ایم. مسئله های خالقانه ی 

رویداد بین امللیل ریاضیات کانگورو نیز از همین نوع 
مسائل است که حل شان به جمله ی»آها! چه جالب« 

خمت یم شود. گویی در جریاین از لذت فهمیدن غرق 
یم شویم. یم توان آن  را اب خییل از طعم ها و بوها 

ابرها و ابرها مقایسه کرد. جشنواره ی ریاضیات کانگورو 
فرصت خویب برای تجربه ی این حس انب و ورود به 

دنیای زیبا و پر رمز و راز ریاضیات است.

 جشنواره ی ریاضیات کانگورو 
دروازه ای برای ورود به دنیای 

زیبای ریایض است.

1111

1212



اتریخچه ی ریاضیات کانگورو
در اوایل دهه ی 90 میالدی دو معلم 

فرانسوی به انم های »آندره ُدُلدیک« و »ژان 
پیر بودین« به اپس خدمات ریاضیدان 

اسرتالیایی »پیرت ُا. هولوران«، ریاضیات 
کانگورو را در فرانسه بنیان هنادند. این برانمه 
در چند سال اول در بیش از 20 کشور ارواپیی 
و سپس در رسارس دنیا گسرتش یافت. در 17 
ژانویه ی 1995 »انجمن کانگوروی بدون مرز« 

به طور رمسی أتسیس شد و از سال 1996 
کلیه ی کشورهای عضو این انجمن به صورت 
ساالنه در گردهمایی انجمن کانگوروی بدون 

مرز رشکت یم کنند و اب مشارکت یکدیگر، 
مسئله های این برانمه را بریم گزینند. 

ریاضیات کانگورو حاصل 
یس سال همکاری 

کشورها برای ترویج حل 
مسئله و ریاضیات است.
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 برانمه های جانیب شامل لیگ 
میین کانگورو، لیگ تعامیل کانگورو ...

1616

اب برانمه های جانیب جشنواره ی ریاضیات کانگورو  آشنا شوید.
همان طور که یم دانیم جشنواره ی ریاضیات کانگورو یک رویداد ریایض است. در کنار اپسخ دهی 

به مسئله های اصیل جشنواره، برانمه های ریایض دیگری تعریف شده اند ات به اهداف آن 
کمک کنند. از برانمه های امسال یم توان لیگ میین کانگورو، لیگ تعامیل، ریایض ورزی و دیگر 

فعالیت های شاد ریایض را انم برد. مجموع امتیازهای مشا در این برانمه ها عالوه بر امتیاز 
چالش اصیل، در انتخاب برگزیدگان جشنواره اثرگذار است و در هنایت برگزیدگان به مدرسه ی 

اتبستانه ی ریاضیات دعوت خواهند شد.

الف(  لیگ میین کانگورو
15 لیگ میین کانگورو از 5 آذرماه ات 19 اسفندماه 1401 برگزار خواهد شد. این لیگ ها به صورت 

هفتیگ برگزار یم شوند و هر دانش آموز در هر هفته به سه مسئله ی 3، 4 و 5 امتیازی اپسخ 
یم دهد. اب توجه به اینکه دانش آموزان امکان اپسخ دهی به لیگ هایی که اتریخ شان گذشته 

را ندارند، توصیه یم شود برای کسب امتیاز بیشرت، هرچه زودتر نسبت به ثبت انم اقدام کنند.

ب(  پیش کانگورو
به منظور آشنایی دانش آموزان جدید و افزایش مهارت حل مسئله ی دانش آموزان، 

دبیرخانه ی ریاضیات کانگورو تمصیم دارد یک پیش کانگور و در فروردین ماه 1402 برگزار کند. این 
پیش کانگورو فرصت خویب است برای رشکت کنندگاین که یم خواهند خود را محک بزنند و اب 

مسئله های کانگورو بیشرت آشنا شوند.

پ( لیگ تعامیل
از دیگر برانمه های جالب امسال، لیگ پر انرژی ای به انم لیگ تعامیل کانگورو است. این لیگ 

به مدت 4 روز از 19 ات 22 فروردین ماه 1402 فقط برای اپیه های 1 ات 6 ابتدایی برگزار خواهد 
شد. دانش آموزان برای اپسخ دادن به مسئله های این لیگ ابید  از رایانه یا تلفن هرماه خود 

استفاده کنند. الزم به ذکر است متام دانش آموزان مقطع ابتدایی که در جشنواره ی ریاضیات 
کانگورو ثبت انم یم کنند، یم توانند در این لیگ رشکت کنند.
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1717
... اوریگایم، معماهای ابزی جور از جمله 

برانمه های شاد جشنواره ی ریاضیات کانگورو 
1402 هستند.

ت( فعالیت شاد ریایض
ییک از اهداف جشنواره ی ریاضیات کانگورو، 

دست ورزی، یادگیری و تجربه کردن است. امسال 
مسابقه ی اوریگایم برای این منظور در نظر گرفته شده 

است. مسابقه ی اوریگایم این دوره در اتریخ 2 ات 8 
اردیهبشت ماه 1402 برگزار خواهد شد، که تهنا ویژه ی 

رشکت کنندگان جشنواره ی ریاضیات کانگورو است. 
دانش آموزان پس از مشاهده ی ویدئوی آموزیش، 

رشوع به ساخنت اوریگایم مورد نظر کرده ، تصویر آن 
را برای ما ارسال یم کنند. همچنین اپسخ مسئله های 

مربوط به اوریگایم را در محل مربوطه ابرگذاری 
یم منایند.

ث( ریایض ورزی
به منظور توسعه ی تفکر ریایض در دانش آموزان 

فعالیت هایی در نظر گرفته شده است که برای امسال، 
معماهای ابزی جور از دیگر برانمه های شاد جشنواره ی 

ریاضیات کانگورو 1402 است. این فعالیت برای 
دانش آموزان مقطع دبستان از 4 ات 6 اردیهبشت ماه 

1402 و برای دانش آموزان متوسط ی اول و دوم از 
اتریخ 11 ات 13 اردیهبشت ماه 1402 برگزار خواهد شد. 

دانش آموزان هر 12 اپیه پس از ثبت انم در جشنواره ی 
اصیل کانگورو یم توانند در این فعالیت رشکت کنند.

جشنواره ی ریاضیات کانگورو
 را چگونه برگزار کنیم؟

به هبانه ی جشنواره ی ریاضیات کانگورو، هفته ی شاد 
و پر انرژی در مدارس برگزار کنیم. برای فعالیت های 

جالب و مفّرح جشنواره ی ریاضیات کانگورو، محتوای 
آماده و قدم به قدم قابل اجرا برای مشا در نظر گرفته ایم 

که در کاانل تلگرام و وب سایت ریاضیات کانگورو در 
اختیار مشا قرار خواهیم داد. اگر مشا هم ایده های 

جالیب دارید، پذیرای نظرات مشا در ادمین کاانل تلگرام 
 @mabna_fatemi ریاضیات کانگورو به آدرس

خواهیم بود.

از برانمه های خویب که در این روز برگزار یم کنید عکس 
و کلیپ هتیه کنید و برای ما بفرستید. 
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راهمنای عضویت برای ثبت انم در جشنواره ی ریاضیات کانگورو
ثبت انم جشنواره ی ریاضیات کانگورو از طریق لینک ثبت انم در سایت کانگورو به نشاین

mathkangaroo.ir انجام یم شود. دانش آموزان از طریق مدرسه یا به صورت انفرادی 
یم توانند در این سامانه ثبت انم کنند. 

ثبت انم مرکز آموزیش )مدارس(
 mathkangaroo.ir1. مسئول آموزیش مدرسه به لینک ثبت انم در سایت کانگورو به نشاین

مراجعه یم کند و روی دکمه ی عضویت کلیک یم مناید؛
2. گزینه ی »مسئول مرکز آموزیش« را انتخاب یم کند و اب دقت اطالعات مرکز آموزیش و کاربر را 

تکمیل یم مناید؛
3. برای حساب کاربری خود یک انم کاربری و گذرواژه ی دلخواه انتخاب یم کند؛

4. پس از ورود به حساب کاربری اب انم کاربری و گذرواژه ی تعریف شده، مشاره تلفن هرماه خود 
را أتیید و تصویِر انمه ی أتییدیه اب مهر و امضای مدیر مدرسه را ابرگذاری یم کند؛ )این مورد 

برای أتیید حساب کاربری مشا الزایم است.( 
5. از قمست منوی رویدادها در صفحه ی بیست وپنجمین دوره ی جشنواره ی بین امللیل ریاضیات 

کانگورو، اطالعات دانش آموزان را مطابق فایل اکسل منونه ابرگذاری یم کند؛
6. پس از برریس اسایم، به صفحه ی پرداخت یم رود و رسید ثبت انم را دریافت یم کند. 

ثبت انم گروهی از طریق مدرسه، 20% تخفیف دارد.

ثبت انم انفرادی

1. به لینک ثبت انم در سایت کانگورو به نشاین mathkangaroo.ir  مراجعه یم کند و روی 
دکمه ی عضویت کلیک یم کند؛

2. گزینه ی »دانش آموز« را انتخاب یم کند و اب دقت اطالعات فردی کاربر را تکمیل یم کند؛ 
3. برای حساب کاربری خود یک انم کاربری و گذرواژه انتخاب یم کند؛

4. پس از ورود به حساب کاربری در سامانه ی مبنا، مشاره  تلفن هرماه خود را أتیید یم کند؛
5. به قمست رویدادها یم رود و بسته ی بیست وپنجمین دوره ی جشنواره ی ریاضیات کانگورو را 

انتخاب یم کند؛
6. به صفحه ی پرداخت یم رود و رسید ثبت انم را دریافت یم کند.

ثبت انم در جشنواره ی ریاضیات کانگوو 
از طریق لینک ثبت انم در سایت کانگورو 
به نشاین mathkangaroo.ir انجام 

یم شود.
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لینک ثبت انم



منابع مرتبط اب ریاضیات کانگورو 
»زنگ حل مسئله« مجموعه ای 9 جلدی است 

که اب هدف تقویت تواانیی حل مسئله برای 
دانش آموزان دبستان و دوره ی متوسطه ی اول 

هتیه شده است. مسئله های انتخاب شده در 
هر کتاب اب موضوع های دریس ریایض هر اپیه 

متناسب اند. به منظور استفاده ی هبرت از کتاب های 
این مجموعه در کالس های درس ریایض، 

راهمنای اپسخ مسئله  ها در کتاب جداگانه ای برای 
استفاده ی معلمان و والدین منترش شده است.

مجموعه ی 6 جلدی »ریاضیات کانگورو« حاوی 
مسئله های دوره های اخیر ریاضیات کانگورو هرماه 

اب اپسخ ترشیحی آهناست. هر یک از کتاب های 
این مجموعه مانند خود مسابقه های کانگورو 

برای دو اپیه ی تحصییل هتیه شده اند و از اپیه ی 
اول دبستان ات اپیان دوره ی متوسطه را پوشش 

یم دهند.

2121

2222

مجموعه ی زنگ حل مسئله و مجموعه 
مسئله های ریاضیات کانگورو منابع آموزیش 

ریاضیات کانگورو هستند. 

11 22 33

مجموعه   مسئله های
 ریاضیات کانگورو 

مجموعه ی زنگ حل مسئله 
همگام اب  ریاضیات کانگورو

ویدئوهای آموزیش



برگزیدگان جشنواره ی 
ریاضیات کانگورو به مدرسه ی 

اتبستانه ی ریاضیات  دعوت 
یم شوند.

 

تقدیر از برگزیدگان
پس از اپیان جشنواره، به 30% برتر رشکت کنندگان در هر 

استان که امتیاز آن ها از میانگین کشوری ابالتر ابشد، دیپلم 
افتخار و به سایر رشکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد 

شد. نفرات برتر جشنواره ی ریاضیات کانگورو که در همه ی 
برانمه های لیگ تعامیل کانگورو، معماهای ابزی جور، اوریگایم 

و چالش اصیل ریاضیات کانگورو رشکت کنند و ابالترین 
امتیاز را کسب منایند، به عنوان فعال ترین دانش آموز در این 

جشنواره، به مدرسه ی اتبستانه ی ریاضیات دعوت یم شوند.
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