راهنمای آزمون سطح دو (ویژه پایه پنجم،ششم و هفتم)
چی به زبان ی
به کشور ی
ریاض خوش آمدید جای که همه ی
ریاض است .اینجا مردم به ازای
ی
حت مردم به زبان ی
حل مسائل پول میگیند ی
ریاض حرف یم زنند! شما با استفاده از یک
ی
چی نجات به درون این کشور پرت شده اید و یم توانید با قطار به هر شهری که یم خواهید
سفر کنید!
در آغاز 25سکه طال دارید.
ر
این کشور  10کالن شهر  20 ،شهر معمویل و  30شهرستان دارد.
حداکی دو بار میتوانید
به یک شهر سفر کنید .اگر بخواهید به شهری سفر کنید بسته به اینکه قبل از آن چند بار
به آن شهر سفر کردید .باید سکه ربیدازید.
ی
اولی بار به یک شهر سفر کنید باید  5سکه ی طال ربیدازید.
اگر بخواهید برای
اما اگر بخواهید برای بار دوم به همان شهر صفر کنید باید مبلغ  10سکه ی طال ربیدازید.
ی
در هر شهر سوال و یک صندوقچه وجود دارد که مقدار سکه درون بستگ به نوع شهر
دارد .صندوقچه شهرستان ،شهر معمویل و کالن شهر به ترتیب  15 ،10و  20سکه دارند.
با ارسال پاسخ درست سوال سکه های درون صندوقچه شهر به شما تعلق یم گید .البته
با حل هر سوال یک امتیاز بسیار ی
جزی به عنوان یضیب زمان هم به شما داده یم شود.
ی
ی
ی
بیشیی دریافت خواهید کرد.
ناچیی امتیاز
یعت اگر سوایل را زود تر پاسخ دهید به مقدار
ی
زمای که شما به یک شهر وارد یم شوید یک بار فرصت ارسال پاسخ به سوال آن شهر
دارید( .بنابراین هنگام ارسال پاسخ سواالت دقت کنید!)
نکته خوب اینجاست که شما یم توانید هم زمان نمره ی دیگر رشکت کنندگان در هر لحظه
را مشاهده کنید و راهکار مناسب را برای ادامه ی آزمون مشخص کنید.
ریاض باال ،شعت عمل و ی
رمز موفقیت در این آزمون قدرت تحلیل ی
اسیاتژی مناسب برای
همکاری اعضا گروه است.
داشی ی
یی
بهیین نتیجه همه اعضا تیم باید وارد سایت شوند زیرا با توجه به
توجه کنید برای
ی
قوانی آزمون اگر چند نفر از یک اکانت وارد سایت شوند بازدیه شان به اندازه ی یک نفر
خواهد بود.

ی
نخستی امکان رقابت تیم های دو ،سه ،چهار و پنج نفره با رشکت
در این مسابقه برای
کنندگان انفرادی فراهم شده است .شما یم توانید در قالب گروه های یک تا پنج نفره در
این مسابقه رشکت کنید.

تعداد اعضا تیم
1
2
3
4
5

هزینه ی رشکت در مسابقه
زمان آزمون
 140دقیقه
 25هزار تومان
 70دقیقه
 40هزار تومان
 45دقیقه
 45هزار تومان
 35دقیقه
 60هزار تومان
 30دقیقه
 75هزار تومان

