
                                                                                    ریبوت کامسابقه ریاضیا

 
 ریاضیاتیادگیری  دانش آموزان به نگیزهباال بردن ابا هدف یک مسابقه آنالین جهانی است که 

  کانادا طراحیدانشکده ریاضیات درشیوه های نوین آموزشی توسط اساتید برجسته  بر اساس
   رامسئلهجذاب، مهارت حل  در این مسابقه با فعالیت های سرگرم کننده و سواالت. شده است

 .دکرد  روزمره آشنا خواهر زندگید  با کاربرد ریاضیات آنان راو نمودهدانش آموزان تقویت  در
دانش آموزان برای شرکت در این مسابقه نیاز به آموزش ویژه ای نداشته و سواالت بر پایه خالقیت و مهارت تفکر، متناسب با سن 

 امتیازی  مطرح شده تا دانش آموزان با هر 5 و 4، 3سواالت به صورت هفت گزینه ای و در سه سطح . دانش آموزان می باشد
 .سطحی بتوانند با توجه به پایه تحصیلی خود در آن شرکت کنند

های انگلیسی، فرانسه و فارسی برگزار  به زبانآموزان   های تحصیلی دانش  با توجه به پایه سنی زیرگروه 7این مسابقه در 
 .گردد می

 
 اولپایه : گروه اول

 دومپایه :  دومگروه
  پایه سوم و چهارم: وم سگروه

  پایه پنجم و ششم: مگروه چهار
 پایه هفتم و هشتم: مروه پنجگ

 پایه نهم و دهم: مگروه شش
 پایه یازدهم و دوازدهم: مگروه هفت

  1402-1401 برگزاری مسابقات در سال تحصیلی زمان                        
 1401  بهمن 27 و پنجشنبه 26چهارشنبه  :چهارمین مسابقه       1401 مهر 28 و پنجشنبه 27چهارشنبه   :اولین مسابقه 

 1402فروردین   17 و پنجشنبه 16چهارشنبه   :پنجمین مسابقه               1401 آذر 3 و پنجشنبه 2چهارشنبه  :دومین مسابقه 
 1402 اردیبهشت  14 و پنجشنبه 13چهارشنبه   :ششمین مسابقه       1401دی  29 و پنجشنبه 28چهارشنبه  :سومین مسابقه 

 
 انین مسابقهقو

 رت  نظاحضور یک فرد بزرگسال بهنگام شرکت دانش آموز در مسابقه بمنظور .1
 . الزامی است، برگزاری یک مسابقه عادالنه اجرای قوانین وبر

د تا صرفا بر اساس دانش خود و بدون یاری شرکت کنندگان متعهد میگردن  .2
 .گرفتن از شخص یا منبعی به سواالت پاسخ دهند

 مدت و در صورت عدم پاسخگویی در بوده   دقیقه50قه مدت زمان مساب .3

 . دقیقه، سایت بطور خودکار بسته خواهد شد30       

 . ممنوع می باشدمسابقهاستفاده از ماشین حساب و یا مراجعه به سایت های دیگر بهنگام  .4

 .ابقه صحبت نکنندپایان مهلت شرکت در هر مسابقه با هیچکس در خصوص سواالت آن مسشرکت کنندگان باید تا  .5

 مسابقه طراحی شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین مسابقه، اعتبارسنجیابزارهای آماری دقیقی بمنظور  .6
وصیه میشود که  ت اکیدا  لذا.برگزار کننده حق حذف دانش آموز از شرکت در مسابقات را برای خود محفوظ میدارد

   .دقت رعایت کننددانش آموزان عزیز قوانین مسابقه را ب

 . نموددریافت، د از هر مسابقه با مراجعه به آدرس زیرتوان یک روز بع دیپلم افتخار و گواهینامه حضور در مسابقه را می .7
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  ریبواسابقه ریاضیات آنالین کویژگیهای م
 

برگزاری شش مسابقه در یک سال تحصیلی نقش مهمی در تداوم تقویت  •
 دانش آموزان داشته و برای معلم  امکان ارزیابی مستمر مسئله حل مهارت

 .دانش آموزان را فراهم می سازد

تداوم  ریاضی و ل کاربردیئو مسا یسواالت خالقیتآشنایی دانش آموزان با  •
ریاضی و ، امکان موفقیت آنها را در آزمون های ات مسابقگونه در این آنانحضور
 . دهدمیافزایش  هوش

 .اعالم سریع نتایج و دریافت گواهینامه، انگیزه دانش آموزان را تقویت می بخشد •

 .برگزاری مسابقه بصورت آنالین برای دانش آموزان از جذابیت خاصی برخوردار می باشد •

 اعالم شده تا در مسابقهوال به بازی اختصاص یافته که نام بازی  به دانش آموزان در هفته قبل از در هر مسابقه یک س •
 .بدین ترتیب مسابقه برای دانش آموزان تا حد زیادی سرگرم کننده خواهد بود. سایت کاریبو این بازی را تمرین کنند

 تا به کمک شیوه های نوین ه فرصتی است پیشرفت تحصیلی نیست بلکندی یا آزمونهدف از این مسابقه رتبه ب •
  بدین ترتیب. از دانش ریاضی خود برای حل سواالت به ظاهر پیچیده استفاده کنند دانش آموزان بتوانند ،آموزشی

  .دانش آموزان متوسط و ضعیف نیز از شرکت در این مسابقه لذت خواهند برد        

ند میتوانند به زبان انگلیسی و یا فرانسه در مسابقه شرکت کرده تا با دانش آموزانی که به زبان های خارجی تسلط دار •
 .اصطالحات ریاضی به زبان خارجه آشنا شده و دانش ریاضی خود را در سطح بین المللی ارتقاء بخشند

 هاا آن تا مفاهیمی را که فراموش نموده و یا بفراهم می سازد  آموزان دانشاین امکان را برای شرکت در این مسابقه  •
 .بسپارندرا بخاطر کمتر برخورد نموده بودند 

مانند  در موضوعات مختلف ریاضی در هر مسابقه گزارش کامل وضعیت هر دانش آموز با توجه به هر یک از سواالت •
 جهان برای مدرسه  در مقایسه با کالس، شهر، کشور وجبر، حساب ، هندسه، احتمال، ترکیبیات، منطق و نظریه اعداد

دبیر قرار نقاط ضعف و قدرت هریک از دانش آموزان در موضوعات مختلف ریاضی مورد ارزیابی  خواهد شد تا ارسال
 .گیرد

 تمرین Previous Tests گذشته را در سایت و در بخش  آشنایی با مسابقه، سواالت سالدانش آموزان میتوانند برای •
 .نالین قابل خریداری می باشدراه حل سواالت نیز بصورت آسواالت سالهای گذشته و . کنند

  .مسابقه ریاضیات کاریبو این امکان را برای دانش آموزان فراهم میسازد تا از پنجره ای متفاوت به ریاضیات نگاه کنند •

 کرهآلمان،  ایران، ژاپن،  روسیه،کانادا، آمریکا، چین،  کشور جهان همچون 27مدرسه از  400 بیش از در سال گذشته •
 .ندکرد مکزیک در این آزمون شرکت و  هندوستان، ترکیه،جنوبی

 
 نام مدرسه و شهر نام، نام خانوادگی، پايه تحصيلی،  را با ذآر درخواست خود مسابقه ششلطفا جهت ثبت نام و شرآت در

 .آنيديا پيامك  واتساپ ٠٩٣۵٨٢۶٣٣٠٣به شماره محل تحصيل دانش آموز 
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