ثبت نام آزمون المپیادی (ویژه پایه هشتم ،نهم ،دهم)
جواب است .که به ترتیب از ساده به سخت مرتب شده
این مسابقه دارای  15سوال تک
ی
اند.
زمان مسابقه دو ساعت است .شما در آغاز  150سکه (امتیاز) دارید .هر دقیقه دو سکه
به شما اضافه یم شود.
در آغاز مسابقه در مقابل شما یک لیست از  15سوال وجود دارد ویل شما ن
مت سواالت را
نیم بینید.
ورودی سوال :برای دیدن هر سوال و ارسال پاسخ آن باید وارد آن سوال شوید .ورود به
ر
حداکث
هر سوال برای تیم شما  30سکه هزینه دارد .پس از هر بار ورود به یک سوال شما
دو بار فرصت ارسال پاسخ دارید( .اگر هر دوبار پاسخ شما غلط بود یم توانید از سوال
خارج و دوباره وارد شوید).
هاب که به
مالیات سوال :اگر به سوایل پاسخ درست بدهید  5درصد از امتیاز همه ی تیم ی
آن سوال پاسخ درست نداده اند و امتیازشان از  50سکه بیشث است به عنوان مالیات آن
سوال کم یم شود و به حساب تیم شما واریز یم شود!
جریمه سوال :به ازای ارسال هر پاسخ غلیط که برای یک سوال ارسال کنید؛ بیست درصد
ن
هاب که تا قبل
از امتیاز تیم شما در آن لحظه ،به عنوان جریمه کم یم شود و بت تمام تیم ی
از آن لحظه آن سوال را درست حل کرده اند تقسیم یم شود .برای مثال اگر تیم شما 100

سکه داشته باشد و شما به سوال یک که تا آن لحظه  2تیم حلش کرده اند پاسخ غلط
دهید  20سکه از تیم شما کم و  10سکه به هر یک از آن دو تیم اضافه یم شود!
اما اگر تا آن لحظه هیچ تییم آن سوال را حل نکرده باشد .امتیاز کم شده در یک صندوقچه
ن
اولت تییم
( که به آن صندوقچه ی آن سوال یم گوییم ) ذخثه یم شود تا بعدا به امتیاز
که آن سوال را حل کند افزوده شود ( .ن
ن
اولت تییم که یک سوال به خصویص را
یعن برای
حل کند امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است! )

ن
بستاب در راه است! با حل هر سوال اول نضبه ی
به طور خالصه میشود گفت یه بده
ی
ن
ن
بزرگ به تیماب که اونو حل نکردن ن
مثب بعد خودت پول کلوب به دست میاری تازه بعدشم
ی
ن
ن
فقط باید منتظر بموب تیمای گردن کلفت بیان و به اون سوال خفن که جواب دادی اشتباه
بکش هم درآمد ثابت خوب داشته ی
جواب بدن هم پول اونا رو باال ی
باش!
ی
قبل از ورود به هر سوال شما با فهرست سواالت روبرو هستید .در فهرست سواالت ،شما
نه ن
مت سوال را یم بینید و نه یم توانید پاسخ آن را وارد کنید .فقط شماره سوال  ،تعداد
افرادی که تا آن لحظه به آن سوال پاسخ درست دادند و ن
مثان مبلغ داخل صندوقچه ی

هاب که تا آن لحظه به یک سوال
آن سوال را یم بینید ( .واضح است که اگر تعداد تیم ی
جواب داده اند صفر نباشد مبلغ درون صندوقچه آن سوال صفر است )
شما یم توانید در قالب گروه های یک تا سه نفره در این آزمون یشکت کنید .همه ی اعضا
تیم هم زمان یم توانند وارد سایت مسابقه شوند .برای عملکرد مطلوب تر بهث است تیم
های سه نفره تشکیل دهید.
هزینه ی یشکت در مسابقه برای هر نفر  30هزار تومان است ( .فرق نیم کند در قالب
تیم چند نفره یشکت کنید )

برای ثبت نام ابتدا هر یک از اعضا تیم ها باید وارد لینک زیر شوند مشخصات
خود را وارد کنند و پس از ساخت اکانت نام کاربری را به خاطر بسپارند.

ثبت مشخصات
ن
داشت نام
وقن تمام اعضا تیم مشخصاتشان را وارد کردند ییک از اعضا تیم با
کاربری تمام اعضا یم تواند بر روی گزینه ی زیر بزند و تیم بسازد.

ثبت نام
اطالعات بیشث را یم توانید از کانال تلگرام  t.me/azmoonmahaniدریافت
نمایید.

