
 

 باسمه تعالی 

 

بعد از ظهر   7:10تا  6:30خرداد از ساعت  9بعد از ظهر و روز  7:30تا  6:30خرداد ، از ساعت  8تا  6مسابقه از روز  .1
 .شده باشد  تیقبل از شروع مسابقه وارد سا  قهیدق 10حداقل  د یشود. مخاطب با  ی برگزار م

دارند. سواالت پاسخ   یمشخص  ازیامت یسوال است که هر کدام با توجه به سطح دشوار 4هر روز مسابقه شامل  .2
بار پاسخ    5شما می توانید حداکثر  .د یپاسخ مورد نظر خود را ارسال کن د یکوتاه هستند و شما بعد از حل آنها با 

و   د یکن پی تا  ( داخل کادر مشخص شدهیس یبه زبان انگل)  یع یعدد طب ک یپاسخ خود را به صورت   د.ارسال کنی
شما اضافه   از یسوال به امت  ازیتکه پاسخ شما درست باشد ، ام ی . در صورتد یکن کیارسال کل  یدکمه   یسپس رو

شود.   یهمان سوال کاسته م   ازی از امت ی مشخص  ازیشما نادرست باشد امت یکه پاسخ ارسال  یشود و در صورت  یم
 .گذارد ی نم  ری تاث گریسواالت د  از یامت ی سوال رو کی  یکه ارسال پاسخ نادرست برا  د یدقت کن

 رد. گذا ی م  ریتاث لسوا از یامت یزمان ارسال پاسخ درست توسط شما رو .3
 ی : طرح دشوار یاب یارز ی . مالک هایل قابل بررسی استانتهای همین فا یاب یارز ی هر کدام از مالک ها قی دق ازمتیا .4

 ل نادرست ارسا یسوال ، زمان ارسال پاسخ درست و تعداد پاسخ ها 
حل   ی دارند اما برا ازی و البته تمرکز در محاسبات و سرعت عمل ن تی به هوش و خالق شتر یسواالت مسابقه ب  .5

کوتاه   ی منظور جزوه ا نی. به همد یداشته باش ات ی بیدر مورد ترک ی تا اطالعات کل د یدار  از یاز سواالت ن یکم  یتعداد
جزوه به   دنمطالعه نکر  تیشود. مسئول یم داناک منتشر   ی انجمن دانش آموز یکانال تلگرام  قی رابطه از طر  نیدر ا

 ت. عهده شرکت کننده اس
با پخش    د یتوان  یوجود دارد که م  یکوتاه  یصوت  لیهر سوال فا  یدنبال کردن داستان جذاب مسابقه ، ابتدا یبرا .6

 .د یآن ، داستان مسابقه را بشنو 
مشکالت   ل یهرگونه مشکل در روند مسابقه به دل جادیاز ا یری جلوگ یبرا   تیطراحان سا یبا وجود تالش ها .7

 . در زمان آزمون بر عهده شرکت کننده است نترنتیقطع اتصال ا ایسرعت و   یکند  ت ی، مسئول نترنتیا
 . د یداناک دنبال کن ی کانال انجمن دانش آموز قی ها را از طر ه یاطالع .8
  ت یسا  یها  تمیحال هرگونه تقلب که توسط الگور نیباشد. با ا  یم  یرمنطق یغ  ی مسابقه عمل نیا  درتقلب  .9

 .شود  ی م  نیداده شود ، بالفاصله موجب حذف متقلب صی تشخ
 . د یشرکت کنندگان را مشاهده کن ریخود و سا یو رتبه   ازیدر روند مسابقه ، امت د یتوان یشما م  .10
. و هر کدام از بقیه ی سواالت به  ه است قه قابل مشاهد سابم ، در لحظه شروع  خرداد 8تا   6از  وال اول هر روزس .11

دقیقه  م ال چهارو سو 20سوال سوم دقیقه ،  10م دقیقه سوال دوبراین ز می شوند. بناه باق دقی 10از بعد توالی  طور م
 ند. باز می شو  30
 .ند دقیقه باز می شو 5د از هر  بع تیب ، لی و به ترطور متوابه خرداد(  9ت روز آخر )واالس

 پایان زمان مسابقه باز می مانند.و همه ی سواالت تا 
در صورت حل آن را دریافت می ه شده ، امتیازیست که ل نوشتازی که پایین متن سوار هر لحظه از مسابقه ، امتید .12

 ده اند( شز ارسال نادرست روی این امتیاز اعمال ید. )امتیاز زمان و امتیا کن
 . یل نیاز استاس و ایم، تنها به شماره تمآسودگی شما ، برای ورود به سایت مسابقه رای ب .13



 :  مسابقه ت در ابتدای سوال ازات  جزئیات امتی

 امتیاز حل سوال در روز اول :

 1000_ سوال چهارم :   1000_ سوال سوم :   750_ سوال دوم :  500ل : وال اوس

 :  دوم امتیاز حل سوال در روز 

 1500_ سوال چهارم :   1000_ سوال سوم :   750_ سوال دوم :  500ل : وال اوس

 :  سوم امتیاز حل سوال در روز 

 1250_ سوال چهارم :  1000_ سوال سوم :  1500_ سوال دوم :  500ل : وال اوس

 : م ر چهاامتیاز حل سوال در روز 

 1250_ سوال چهارم :   500_ سوال سوم :   500_ سوال دوم :  750ل : وال اوس

 

 امتیاز از امتیاز سوال کاسته می شود.  5، شروع مسابقه هر دقیقه از   امتیاز زمان : به ازای

 امتیاز سوال می کاهد.  ازامتیاز  50 نادرست ر ارسال  ه امتیاز ارسال نادرست :  

 انجام دهید. ارسال  5ثر ید حداککه برای هر سوال می توان  کنید توجه : ت ارسال  محدودی
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