هب انم خدا
راهنمای برگزاری نهمین دورة روز و مسابقة ریاضیات کانگورو
(پنجشنبه  31فروردین )13۹6
همکار عزیز ،مجری محترم روز ریاضیات کانگورو؛
با سالم و آرزوي سالي پر از موفقيت براي شما؛
از اينكه شما و دانشآموزانتان در برگزاري روز و مسابقة رياضيات كانگورو با ما و بيش از هفت ميليون دانشآموز از سراسر دنيا همراه شديد ،خوشحاليم.
اميدواريم با همكاري يكديگر بتوانيم هدف اصلي روز رياضيات كانگورو كه ايجاد فضاي مفرحِ علمي و آموزشي براي عالقهمند كردن دانشآموزان به رياضي
و حل مسئله است را محقق كنيم.
از شما به عنوان يكي از مجريان برگزاري اين برنامه خواهشمنديم موارد زير را با دقت مطالعه كنيد و از آنها براي اجراي بهتر اين برنامه بهره بگيريد.

نکتههایي برای قبل از روز ریاضیات کانگورو


مدارسي كه حداقل  ۲۵دانشآموز را براي شركت در مسابقة كانگورو ثبتنام كردهاند ،به عنوان حوزة برگزاري مسابقه تعيين شدهاند .دانشآموزان در
مدارسي كه به اين حد نصاب نرسيدهاند ،به نزديکترين حوزة ممكن ارجاع داده شدهاند .در موارد خاص ممكن است حوزهبندي از اين قاعده تبعيت
نكرده باشد.



بستة مربوط به مسابقه ،به تفكيک حوزههاي تعيينشده تا حداكثر چهارشنبه  30فروردين در شهر تهران از طريق مأمور اعزامي دبيرخانه و در شهرهايي
كه نمايندگي دارن د از طريق نماينده و در ساير شهرها از طريق پست به حوزهها تحويل داده خواهد شد .اين بسته شامل دفترچة سؤاالت مسابقه،
پاسخبرگهاي شخصيسازيشدة دانشآموزان و فرم صورتجلسه خواهد بود( .توجه :اگر حوزهاي تا آن تاريخ بستة مذكور را دريافت نكرد ،الزم است
در اسرع وقت به دبيرخانة رياضيات كانگورو اطالع دهد).



از شما درخواست ميشود پس از دريافت بستة مذكور ،پاكت مخصوص پاسخبرگها را باز كرده و مشخصات دانشآموزان را كنترل كنيد.



در صورت وجود مغايرت در اطالعات درج شده بر روي پاسخبرگ ،اصالحات الزم را بدون مخدوش كردن پاسخبرگ بر روي آن انجام دهيد و موارد را
حتماً به طور كامل در فرم صورتجلسه شرح دهيد.



پاكت مخصوص دفترچة سؤاالت را حداكثر يک ساعت قبل از شروع مسابقه باز كنيد.



اطالعات حوزهها و كارت ورود به جلسة دانشآموزان ،يک هفته قبل از برگزاري مسابقه در سامانة ثبتنام رياضيات كانگورو به نشاني  mathkangaroo.irدر
دسترس مدارس قرار ميگيرد.



آخرين پنجشنبة فروردين هر سال به عنوان روز رياضيات كانگورو در ايران در نظر گرفته شده است و برگزاري مسابقة كانگورو صرف ًا در اين روز امكان پذير
است .چنانچه مدرسهاي به هر دليل در روزي غير از اين روز مسابقه را برگزار كند ،دبيرخانة رياضيات كانگورو از پذيرفتن پاسخبرگهاي مربوطه معذور
خواهد بود.



مسابقة رياضيات كانگورو براي تمام گروهها از ساعت  10صبح پنجشنبه  31فروردین  13۹6آغاز ميشود .مدت زمان مسابقه  ۹0دقيقه در نظر
گرفته شده است .برنامهريزي و زمانبندي فعاليتهاي جنبي قبل يا بعد از مسابقه بر عهدة مدارس و مراكز برگزاركننده است.



توصيه ميشود از چند روز قبل ،متناسب با تجربيات ،امكانات و شرايط خود ،براي دانشآموزان برنامههاي ترويجي و آموزشي رياضي در نظر بگيريد .پيشنهادهايي
از طرف دبيرخانة رياضيات كانگورو به پيوست ارائه شده است .ميتوانيد از آنها هم استفاده كنيد .هدف از اين برنامهها ايجاد فضاي شاد و به دور از استرس براي
دانشآموزان است.



ممكن است بعضي از والدين همراه دانشآموزان در محل برگزاري مسابقه حاضر شوند .شما ميتوانيد برنامههايي هم براي والدين تدارك ببينيد.



از قبل به دانشآموزان يادآوري كنيد كه با خود مداد ،پاككن ،مدادتراش بياورند.

نکتههایي برای روز ریاضیات کانگورو


مهمترين نكته در روز رياضيات كانگورو آن است كه به خودتان ،همكارانتان و همينطور دانشآموزان و اولياي آنها يادآوري كنيد كه روز و مسابقة
رياضيات كانگورو صرفاً يک چالش آموزشي و ترويجي است كه هيچگونه امتياز ويژة تحصيلي ندارد .مسابقة رياضيات كانگورو بدون بازنده است و همه در
آن برنده هستند .به همين دليل ،صحت برگزاري آن به خود دانشآموزان و مجريان سپرده شده است.



لطفاً ضمن حفظ فضاي شاد و بدون استرس براي دانشآموزان ،شرايط را به گونهاي فراهم كنيد كه اين مسابقه به طور عادالنه برگزار شود و هر
دانشآموز حاصل تفكر خودش را به پاسخبرگ منتقل كند.



سؤاالت مسابقة رياضيات كانگورو پنجگزينهاي است و در گروه اول و دوم و گروه سوم و چهارم شامل  ۲4سؤال ( 8سؤال سه امتيازي 8 ،سؤال چهار امتيازي و  8سؤال
پنج امتيازي) و در گروههاي باالتر شامل  30سؤال ( 10سؤال سه امتيازي 10 ،سؤال چهار امتيازي و  10سؤال پنج امتيازي) است و به پاسخ نادرست امتياز منفي تعلق
نميگيرد.



در مسابقة رياضيات كانگورو استفاده از ماشين حساب ،خطكش ،گونيا ،نقاله و پرگار و ساير وسايل مشابه مجاز نيست.



از آنجا كه تصحيح پاسخبرگها توسط دستگاههاي ويژه انجام ميشود ،حتماً به شركتكنندگان تأكيد كنيد كه خانههاي پاسخبرگ را با مداد مشكي
نرم كامالً پر كنند و از تا كردن پاسخ برگ ،مخدوش كردن آن و درج هرگونه عبارت ،كلمه يا عالمت اضافي روي آن پرهيز كنند.



در روز رياضيات كانگورو تيمي از مشاوران علمي در دبيرخانة رياضيات كانگورو مستقر هستند و شما ميتوانيد در صورت بروز هرگونه مشكل از راهنمايي
آنها استفاده كنيد.



شركتكنندگان ميتوانند دفترچة سؤاالت را با خود ببرند تا در فرصتهاي ديگر هم بتوانند به سؤاالت آن فكر كنند.



به دانشآموزان و اولياي آنها تأكيد كنيد كه فكر كردن به مسئلههاي كانگورو ميتواند در خانه هم ادامه پيدا كند .بعضي از مسئلهها آنقدر جذاب
هستند كه بتوانند جاي خود را در نشستهاي خانوادگي هم باز كنند.



حتم ًا از برگزاري روز و مسابقة رياضيات كانگورو در مدرسة خود عكسبرداري و فيلمبرداري كنيد و براي دبيرخانه ارسال كنيد .از مدارس و مراكزي كه بهترين
برنامهها را در اين روز ارائه دهند ،به طور ويژه تقدير خواهد شد .در ضمن عكسها و فيلمهايي كه ارسال ميكنيد ،در فضاهاي مجازي متعلق به دبيرخانة رياضيات
كانگورو نمايش داده خواهند شد.

نکتههایي برای بعد از برگزاری مسابقه


پس از پايان زمان مسابقه ،كلية پاسخبرگها را به تفكيک «استفادهشده»« ،استفادهنشده (بدون نام و غايبان)» و «معيوب» مرتب كنيد و همراه با فرم
صورتجلسه كه به طور دقيق تكميل و مهر و امضا كردهايد ،درون پاكت قرار دهيد؛ درب آن را مهر كنيد و چسب بزنيد.



پاكت حاوي پاسخبرگها را در شهر تهران به مأمور اعزامي دبيرخانه و در شهرهايي كه نمايندگي دارند به نمايندة رياضيات كانگورو تحويل دهيد .در
صورتي كه در شهر شما نمايندگي رياضيات كانگورو وجود ندارد و بستة آزمون را از طريق پست دريافت كردهايد ،پاكت پاسخبرگ را در اسرع وقت از
طريق پست پيشتاز به نشاني دبيرخانة رياضيات كانگورو ارسال كنيد.



كليد مسابقه در تاريخ  10ارديبهشت بر روي سايت  mathkangaroo.irدر دسترس همگان خواهد بود.



كارنامه و گواهينامة شركت در روز بينالمللي رياضيات كانگورو در اسرع وقت پس از دريافت تمام پاسخبرگها و تصحيح آنها صادر و به نحو مقتضي
به مدارس ارسال خواهد شد.



مدارس و دانشآموزان ميتوانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي رياضيات كانگورو در ايران ،از خبرها و اطالعات تكميلي رياضيات كانگورو مطلع و از
امكانات آن بهرهمند شوند.



از مدارس درخواست ميشود از هماكنون دهمين دورة روز و مسابقة رياضيات كانگورو را در تقويم آموزشي سال آيندة مدرسه و مركز آموزشي خود قرار
دهند .فراخوان مربوطه در زمان مقتضي به مدارس ارسال خواهد شد.
نشاني دبیرخانة ریاضیات کانگورو در ایران :تهران-
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