
 بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو + لیگ مینی کانگورو

 

شوداین جشنواره برای شش گروه زیر برگزار می : 

 

باشدتومان می ۸۰۰۰۰نام برای هر نفر هزینۀ ثبت . 

 :تخفیف مراکز آموزشی طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد

آموزنام دانشتعداد ثبت  درصد فروش فقط از بلیت کانگورو 

نفر 50تا  0  درصد 15 

نفر 50بیشتر از   درصد 20 

 شودنام تخفیف کسر شده و باقیمانده مبلغ پرداخت میالزم به ذکر است در زمان ثبت . 

آموزان و مدارس فراهم شده است. در برای دانش امکان خرید پکیج ویژۀ ریاضیات کانگورو و چالش علوم رایانه ببراس

تومان پرداخت  ۱۰۰۰۰۰ نام کانگورو و ببراس( فقط مبلغتومان )مجموع هزینۀ ثبت ۱۳۰۰۰۰این پکیج به جای مبلغ 

 .خواهد شد

 یانه ببراس بدون تخفیف استپکیج ویژۀ ریاضیات کانگورو و چالش علوم را . 



امکانپذیر است. الزم به ذکر است زمان ثبتنام به هیچ عنوان تمدید  سامانۀ مبنا ثبتنام فقط تا ۳۰ بهمنماه با عضویت در

 .نخواهد شد

به مدت یک هفته  ۱4۰۱ماه فروردین 25تا  2۰گورو از تاریخ المللی ریاضیات کانبیست و چهارمین دورۀ جشنوارۀ بین

زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شدطور همبه . 

ای بوده و در سه گزینه ۵سوال است. سؤاالت  ۳۰ها سوال و باقی پایه 2۴های اول، دوم، سوم و چهارم تعداد سواالت پایه

ندارند سطح سه، چهار و پنج امتیازی هستند و نمره منفی . 

دقیقه است ۹۰گویی به سواالت مهلت پاسخ . 

صورت الکترونیکی اعطا خواهد شد، همچنین کنندگان کارنامه و گواهی شرکت در جشنواره بهبه کلیۀ شرکت

بر نسخۀ الکترونیکی نسخۀ چاپی دیپلم افتخار را سب کنند، عالوهکنندگانی که حد نصاب نمرات در استان خود را کشرکت

برگزاری دریافت خواهند کردپس از  . 

درصد از شرکت کنندگان در هر استان که باالترین نمره را کسب کرده باشند، دیپلم افتخار و به سایر  ۱۰به 

اعطا خواهد شد« انجمن جهانی کانگورو بدون مرز»کنندگان گواهی شرکت بین المللی از شرکت . 

 

https://mabna.fatemi.ir/

