
 

 8 7 و  دفـترچۀ سؤاالت 

10th 

International Math Kangaroo 2018

بینالمللی دهمیندورۂجشنوارۂ

برای دانش آموزان پایه های   هفتم و هشتم  
مدت زمان پاسخگویی به سؤاالت 90دقیقه است.

 این مسابقه 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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برای انجام محاسبات از این قسمت استفاده کنید.

3
1 مقدار عبارت )18-20( ÷ )18+20( چیست؟

36 )5   34 )4   20 )3   19 )2   18 )1

2 وقتی حروف کلمۀ MAMA را زیر هم بنویسیم، کلمه محور تقارن عمودی خواهد 
داشت. کدام کلمه به همین ترتیب محور تقارن عمودی دارد؟

 BOOT )3   BOOM )2   ROOT )1
TOOT )5       LOOT )4

3 طول ضلع های مثلثی 6 ،  10 و 11 است. محیط این مثلث با محیط یک مثلث متساوی االضالع 
برابر است. طول هر ضلع مثلث متساوی االضالع چقدر است؟

27 )5   11 )4   10 )3   9 )2   6 )1

4 چه عددی را باید به جای ٭ در معادلۀ 7 × ٭ × 6 = 14 × 18 × 2 بگذاریم؟

15 )5   12 )4   10 )3   9 )2   8 )1

5 حصار باغ فرشید از تکه هایی به شکل

درست شده است که ُپر از سوراخ است. یک روز یکی از تکه ها روی زمین افتاده بود. 
اگر فرشید روی زمین را نگاه می کرد آن را به چه شکلی ممکن بود ببیند؟

 )5           )4           )3           )2         )1
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و  ارتفاع  15سانتی متر  که  بگذارد  پله هایی  نقشه  طبق  می خواهد  بّنا  حسن  استاد   6
15سانتی متر عمق دارند. او برای رسیدن به طبقۀ دوم که 3 متر از طبقۀ اول باالتر است 

چند پله باید بگذارد؟

25 )5   20 )4   15 )3   10 )2   8 )1

به میله های کوچک  و  باال می افتد  از  را نشان داده ایم. توپ  بازی  زیر، یک  7 در شکل 
می خورد و هر بار به راست یا به چپ می رود تا باالخره در یکی از ستون ها بیفتد. یکی 
از مسیرهای ممکن را در شکل نشان داده ایم. توپ از چند مسیر مختلف می تواند در 

ستون B بیفتد؟

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

8 با ُنه مستطیل هم اندازه به طول 10 سانتی متر، یک 
مستطیل بزرگ ساخته ایم. محیط مستطیل بزرگ 

چقدر است؟

2( 48 سانتی متر 1( 40 سانتی متر    
4( 81 سانتی متر  3( 76 سانتی متر  

5( 90 سانتی متر
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9 در شکل زیر، مستطیلی به ابعاد 11×7 را می بینید و دو دایره که هرکدامشان بر سه ضلع 
مستطیل مماس هستند. فاصلۀ مرکز دو دایره چقدر است؟

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

 M برابر 3 سانتی متر است. نقطه های ABCD 10 طول ضلع مربع
و N به ترتیب روی AD و AB طوری قرار گرفته اند که CM  و 
CN مربع را به سه قسمت هم مساحت تقسیم می کنند. طول 

DM چقدر است؟

2( 1 سانتی متر   1( 0/5 سانتی متر  
4( 2 سانتی متر   3( 1/5 سانتی متر  

5( 2/5 سانتی متر

4
11 مریم دو عدد دورقمی را روی کاغذ نوشت و در هم ضرب کرد و بعد، روی سه رقم را 

خط خطی کرد. حاصل جمع سه رقم خط خطی شده چیست؟

14 )5   12 )4   9 )3   6 )2   5 )1

12 مستطیلی به 40 مربع هم اندازه تقسیم شده است. مستطیل بیش تر از یک ردیف دارد. 
احسان ردیف وسط را رنگ کرد. او چند مربع را رنگ نکرده است؟

39 )5   35 )4   32 )3   30 )2     20 )1
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13 فرهاد می خواهد وزن کتابی را با دقت نیم گرم اندازه بگیرد؛ اما دقت ترازویش در حد 
10 گرم است. فرهاد حداقل چند نسخۀ یکجور از این کتاب را باید با همدیگر وزن کند 

تا وزن کتاب را با دقت موردنظرش به دست بیاورد؟

50  )5   20 )4   15 )3   10 )2   5 )1

14 در یکی از سه اتاق، یک شیر مخفی شده است. روی دِر اتاق اول نوشته شده »شیر 
این جاست«، روی دِر اتاق دوم نوشته شده »شیر این جا نیست«، و روی دِر اتاق سوم 
نوشته شده »3×2=3+2«. فقط یکی از این جمله ها درست است. شیر در کدام اتاق 

است؟

2( اتاق دوم 1( اتاق اول   
4( ممکن است در هر کدام از اتاق ها باشد. 3( اتاق سوم  

5( در اتاق 1 یا اتاق 2

θ چقدر  زاویۀ  اندازۀ  زیگزاگی در یک مستطیل کشید.  15 وحید مطابق شکل یک خط 
است؟

330 )5   170  )4   160 )3   120  )2  110 )1

16 علی می خواهد چند عدد اول کوچک تر از 100 بنویسد. او از همۀ رقم های 1، 2، 3، 4 و 
5 استفاده می کند و هر یک را دقیقًا  یک بار به کار می َبَرد. کدام عدد حتمًا در فهرست 

عددهای علی هست؟

53 )5   41 )4   31  )3   5  )2   2 )1
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17 هتلی در یکی از جزیره های دریای کارائیب در تبلیغاتش ادعا می کند که »هر سال 350 
روز آفتاَب!«. اگر این ادعا راست باشد، حداقل چند روز از سال 1397 را باید در هتلی 

بمانیم که حتمًا دو روز پشت سر هم آفتابی باشند؟

35 )5   32 )4   31 )3   21 )2  17 )1

است.  مستطیل  طول  موازی   X داده ایم. خط  نشان  را  مستطیل  یک  زیر،  در شکل   18
برابر  ناحیه های سایه خورده  X هستند. حاصل جمع مساحت  A و B روی  نقطه های 

است؟ چقدر  مستطیل  مساحت   .10cm2 با  است 

  22cm2 )3   20cm2 )2     18 cm2 )1
5( به وضعیت نقطه های A و B بستگی دارد.   24cm2 )4

19 جمشید عددهای 1 تا 9 را در خانه های جدول 3×3 نوشت و حاصل جمع عددهای هر 
سطر و هر ستون را حساب کرد. پنج تا از این حاصل جمع ها عبارت اند از 12، 13، 15، 16 

و 17. ششمی چیست؟

13 )5   14 )4   15 )3   16 )2   17 )1

20 یازده نقطه را روی یک خط راست از چپ به راست مشخص کرده ایم. حاصل جمع همۀ 
فاصله های بین نقطۀ  اول و بقیۀ نقطه ها برابر است با 1397. حاصل جمع همۀ فاصله های 
بین نقطۀ دوم و بقیۀ نقطه ها، از جمله نقطۀ اول،  برابر است با 1379. فاصلۀ نقطۀ اول و 

نقطۀ دوم چقدر است؟

5  )5   4  )4   3 )3   2 )2   1 )1
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5
برای شورای دانش آموزی، سه نفر کاندیدا شده اند و 130  انتخاب یک نماینده  برای   21
دانش آموز رأی می دهند. صادق تا حاال 24 رأی دارد، کمال 29 رأی و محسن 37 رأی. 

محسن چند رأی دیگر الزم دارد تا انتخاب شود؟

17 )5   16 )4   15 )3   14 )2   13 )1

22 در شکل، گستردۀ یک مکعب مستطیل را نشان داده ایم. حجم مکعب مستطیل چقدر 
است؟

1820cm3 )5  100 cm3 )4  80cm3 )3  70cm3 )2   43cm3 )1

23 رؤیا در همۀ خانه های دور یک جدول6 × 5 عدد نوشت. عدد هر خانه، برابر بود با 
حاصل جمع عددهای دو خانه ای که با آن خانه ضلع مشترک دارند. دوتا از عددها را در 

شکل می بینید. رؤیا در خانه ای که با x مشخص شده چه عددی نوشت؟

-3 )5   -13 )4   13 )3   7 )2   10 )1

تر
یم

انت
س
10

تر
یم

انت
س
7

26سانتیمتر
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24 صالح و سهیل با هم مسابقه دادند. سهیل دور استخری که در شکل می بینید می دوید 
و صالح طول استخر را شنا می کرد. سرعت دویدن سهیل سه برابر سرعت شنای صالح 
بود. در مدتی که سهیل پنج بار دور استخر دوید، صالح شش طول استخر را شنا کرد. 

عرض استخر چقدر است؟

5( 180 متر 4( 80 متر  3( 50 متر  2( 40 متر  1( 25 متر  

25 برای یک کلوپ پرواز، پرچمی با طرح یک پرنده روی زمینۀ چهارخانه طراحی شده است 
)شکل را ببینید(. مساحت پرنده 192cm2 است  و هر بخش از محیط آن یا خط راست 

است یا بخشی از دایره. ابعاد پرچم چقدر است؟

20 cm × 12 cm )3  12cm × 8cm )2   6cm × 4cm )1
  30 cm × 20cm )5  24cm × 16cm )4

26 می گوییم مهره های دومینو درست مرتب شده اند اگر تعداد خال های هر دو انتهای 
مهره های کنار هم یکی باشد. مینا مطابق شکل شش مهرۀ دومینو را روی یک خط راست 
چیده است. او در هر حرکت می تواند یا جای دو تا مهره را با هم عوض کند یا یک مهره 

را بچرخاند. مینا با حداقل چند حرکت می تواند مهره ها را درست مرتب کند؟

  3 )3    2 )2    1 )1
5( نمی توان این کار را انجام داد.   4 )4
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ضلع های  روی  طوری   L و   M ،N نقطه های  شکل،  مطابق   27
،ML ⊥ AB که  دارند  قرار   ABC متساوی االضالع   مثلث 
 NM ⊥ BC و LN ⊥ AC. مساحت مثلث ABC برابر است با 

36. مساحت مثلث LMN چقدر است؟

  15 )3    12 )2    9 )1

18 )5   16 )4

28 آناهیتا، بهار و پروین به فروشگاه رفتند. خرید بهار، ٪15 خرید پروین بود؛ ولی خرید 
آناهیتا ٪60 بیش تر از خرید پروین بود. آن ها با هم 55000 تومان خرج کردند. آناهیتا 

چند تومان خرج کرد؟
 25000 )3   20000 )2    3000 )1

32000 )5   26000 )4

صبح   10 ساعت  تا  امروز  او  که  مسافتی  میانگین  می کند.  بلند  پرش  تمرین  بنفشه   29
پریده بود برابر بود با 3/80 متر. در اولین پرش بعد از ساعت 10، او 3/99 متر پرید و 
میانگینش به 3/81 متر افزایش یافت. پرش بعدی او باید چقدر باشد که میانگینش 

3/82 متر شود؟

3( 4/01 متر 2( 4/00 متر   1(3/97 متر  
5( 4/04 متر 4( 4/03 متر 

30 مطابق شکل، در مثلث متساوی الساقین ABC نقطه های K و L  به ترتیب روی AB و 
BC طوری انتخاب شده اند که AK = KL = LB و KB =AC. اندازۀ زاویۀ ABC چقدر 

است؟

  300 )1
  350 )2
  360 )3
  400 )4

440 )5
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دبیرخانة جشنوارة ریاضیات کانگورو در ایران
تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان میرهادی شرقی، پالک  14          

تلفن: 88945545   نمابر: 88944051

mabna.fatemi.ir

@iranmathkangaroo@mathkangaroo.ir

برای دریافت پاسخ سؤال ها از تاریخ 10 اردیبهشت 
و برای دریافت کارنامه و گواهی شرکت در دهمین 
به  خرداد  اول  هفتة  کانگورو  ریاضیات  جشنوارة 

کنید. مراجعه  مبنا  سامانة 

دانش آموزانی که از طریق مراکز آموزشی در این جشنواره ثبت نام شده اند برای 
نام کاربری و گذرواژه می توانند از کد ملی خود استفاده کنند و بعد از تکمیل 

اطالعات از خدمات سامانة مبنا بهره مند شوند.

در صورت تمایل می توانید از تاریخ 15 اردیبهشت از طریق 
سامانة مبنا پاسخ تشریحی سؤال های این جشنواره را به صورت 

ویدیویی دریافت کنید.


