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    مراحل مسابقات:

)پایه چهارم و 3) پایه دوم و سوم( ، سطح 2اول ( ، سطح  پایه پیش دبستانی و) 1در چهار سطح  مجازیمسابقات بصورت 

 ) پایه ششم و هفتم ( برگزار می گردد. 4و سطح پنجم( 

  یابند.مرحله برگزار می شود و منتخبین هر مرحله به مرحله ی بعد راه می  3مسابقات در  

 

 دانش آموزان هر سطح به سواالت خود در زمان مشخص باید پاسخ دهند: - مرحله ی اول 

 ردیف( 5سوال جمع و تفریق ساده )یک رقمی تا  33دقیقه =  5=  1سطح     

 ردیف( 5قانون دوست کوچک )دو رقمی تا -سوال جمع و تفریق 33دقیقه =  13= 2سطح    

 ردیف( 6) دو رقمی تا  سوال جمع و تفریق قانون دوست کوچک و بزرگ 33 دقیقه = 13=3سطح    

 ردیف( 7دو رقمی تا میکس ) سوال جمع و تفربق 33دقیقه =  13= 4سطح    

 این مرحله گواهی حضور در مسابقات اهدا می گردد.به همه ی شرکت کنندگان 

 

  صحیح دهند به مرحله ی دوم راه می یابند.  خپاس در مرحله ی اول سوال 25آموزانی که به دانش  –مرحله دوم

 کوتاه تر باید پاسخ دهند.زمان  در سخت تر و دانش آموزان به سواالت در این مرحله سواالت

  اهدا می گردد. به راه یافتگان این مرحله لوح تقدیر

 

 االت در مرحله دوم پاسخ صحیح دهند به این مرحله راه می یابند. سو همه یآموزانی که به دانش   -مرحله سوم

 این مرحله بصورت

 تصویری و شنیداری برگزار می گردد.

 اهدا می گردد.کتاب این مرحله عالوه بر لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و  برتربه نفرات 

    مسابقات: زمان

 صبح  13اه ساعت اسفند م 14اول : پنجشنبه  مرحله  

 صبح 13اسفند ماه ساعت  21ه مرحله دوم : پنجشنب

 مرحله سوم : متعاقبا اعالم می گردد
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 مسابقه: نام و شرکت در ثبتروش 

محاسبات ذهنی در پیام  قطبکانال و یا    :irajun5.p//http.از طریق سایت  33/11/99لغایت  1/11/99ثبت نام از تاریخ 

امکان پذیر    https://digiform.ir/mohasebat99لینک ثبت نام و یا   https://shad.ir/gaammas  شادرسان 

 است.

 واریز و یا به کارت شماره   4153354159334 تومان می باشد که باید به شماره حساب 25333هزینه ثبت نام  -

واریز گردد و فیش واریزی از طریق فرم ثبت نام   هشسرای ابوریحان بیرونیبه نام پژو    6337997599326334

 .بارگزاری شود

 تصویر شناسنامه دانش آموز هنگام ثبت نام باید بارگزاری شود. -

 عکس دانش آموز هنگام ثبت نام باید بارگزاری گردد. -

 

 نکات مهم و قابل توجه:

شتن اینترنت مناسب توصیه می گردد. در صورت قطع شدن مسابقات به صورت مجازی برگزار می گردد. لذا دا -

 اینترنت مسابقه خاتمه می یابد.

 دوربین گوشی و یا وب کم باید فعال و در دسترس باشد.در طول مسابقه تصویر دانش آموز مشاهده می گردد لذا  -

 .چند روز قبل از مسابقه برگزار می شودجهت آشنایی با نحوه ی آزمون آزمون آزمایشی  -

 ام رسان شاد اطالع رسانی می گردد:کلیه ی اطالعیه ها از طریق سایت و پی -

 

    :irajun5.p//http.بوریحان بیرونی  سایت پژوهش سرای ا

   https://shad.ir/gaammasکانال اطالع رسانی 

    https://digiform.ir/mohasebat99لینک ثبت نام 
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