المپیاد ریاضی کودکان و نوجوانان ایران
The 8th Math Olympiad Of the Iranian children and Juniors Mobtakeran

شرکتکنندگان
این المپیاد در دو بخش ،پایههای چهارم  ،پنجم و ششم ابتدایی(بخش کودکان) و پایه های هفتم  ،هشتم و نهم (بخش نوجوانان ) برگزار می شود.
در هر پایه تحصیلی به تفکیک آن پایه ،آزمون طراحی می شود و هر نفر با دانش آموزان هم پایه خود رقابت خواهد کرد.

شرط ثبت نام درآزمون
دانشآمــوزان ممتــاز در درس ریاضــی مــی تواننــد در ایــن المپیــاد ثبــت نــام کننــد .بــرای شــرکت در ایــن آزمون تکمیــل فرم ثبتنــام ،ارایــه یک قطعه عکــس و پرداخت
هزینه ثبتنام (به مبلغ 18000تومان)ضروری است .پذیرفتهشدگان مرحله اول برای شرکت در آزمون مرحله دوم نیز مبلغ 18000تومان پرداخت خواهند کرد.

مراحل المپیاد و شرایط ورود به هر مرحله
ایــن المپیــاد دربخــش کــودکان دومرحلــه ودر بخــش نوجوانــان در ســه مرحلــه بهصــورت هماهنگ کشــوری برگــزار میشــود .مرحلـ ه اول این المپیــاد در  4اســفند1396
در سراسر کشور در سطح واحدهای آموزشی ،مرحله دوم در سطح استان و مرحله سوم آن در بهار 97در تهران به صورت هماهنگ کشوری برگزار میگردد.

شرایط ورود به مرحله دوم

کسانی که رتبه آنها 20%کل شرکتکنندگان کشور در پایه باشد ،به شرط کسب حداقل  40%نمره از مرحله اول به مرحله دوم صعود خواهند کرد.
تبصــره :در صورتیکــه مــدارس در هــر پایــه بیــش از  10نفــر شــرکت کننــده (حداقــل  10نفــر حاضــر در جلســه آزمــون مرحلــه اول) داشــته باشــد و هیــچ کــدام از نفرات
امتیــاز الزم جهــت ورود بــه مرحلــه دوم را نداشــته باشــند -جهــت ایجــاد امــکان مضاعف بــرای دانش آمــوزان آن مدرســه  -رتبــه اول دانش آمــوزان هر پایــه آن ها به
مرحله دوم راه خواهد یافت.

شرایط ورود به مرحله سوم

رتبههای 1تا 10کشوری در هر پایه برای شرکت در مرحله سوم به تهران دعوت میشوند.
چنانچــه در حــوزه هــر اســتان داوطلبــان شــرایط صعــود بــه مرحلــه ســوم رانداشــتند ،رتبه اول اســتان در هر پایه به شــرط کســب حداقــل 50%نمــره از مرحلــه دوم به
مرحلهسوم-جهتایجادامکانمضاعف-صعودخواهندکرد.
رنگ مدالهای صعود کنندگان به مرحله سوم پس از برگزاری آزمون مرحله سوم به شرح زیر تعیین خواهد شد:
رتبه 1تا 10مدال طال و سایر رتبهها مدال نقره را کسب میکنند.

پرسشهای آزمون
پرسشهایآزمونمرحلهاول

شامل 25پرسش 5گزینه ای است.
که هر پرسش 4نمره و هر پاسخ نادرست 1نمره منفی خواهد داشت .به این ترتیب این مرحله از آزمون 100نمره خواهد داشت.
شامل 30پرسش 5گزینهای است.
که هر پرسش 4نمره و هر پاسخ نادرست 1نمره منفی خواهد داشت و آزمون 120نمره خواهد داشت.

پرسش های آزمون مرحله ی سوم

ایــن مرحلــه فقــط در بخــش نوجوانــان (هفتــم ،هشــتم ،نهــم )برگــزار میگــردد کــه شــامل  15پرســش  5گزینـهای و  2پرســش تشــریحی خواهــد بــود کــه هــر
پرسش  5گزینهای  4نمره و هر پاسخ نادرست  1نمره منفی خواهد داشت و هرپرسش تشریحی  10نمره که مجموعا 85نمره خواهد داشت.
مدت زمان پاسخ گویی آزمون در هر سه مرحله المپیاد  120دقیقه ( 2ساعت ) خواهد بود.

تبصــره  :تعــدادی از پرســش هــا در مرحلــه اول بــا توجــه بــه محتــوای کتــاب هــای ریاضی پایــه مربوطــه؛ و نمونه ســواالت هفت دوره گذشــته
المپیادریاضینوجوانانایرانطراحیخواهدشد.

برگزیدگان المپیاد و جوایز آنها

الف) پس از اعالم نتیجه مرحله دوم توزیع مدالها به شرح زیر است:
 10نفراول هر پایه تحصیلی در بخش کودکان مدال طال (رتبه  1تا  )10و دربخش نوجوانان برای تعیین رنگ مدال به مرحله سوم صعود میکنند 20 ،نفردوم(رتبه
11تا )30مدال نقره30 ،نفر سوم( رتبه 31تا )60مدال برنز دریافت خواهند کرد.

تبصره :1رتبه های مساوی به تعداد تکرار شده ،شمارش خواهند شد.

ب) نفرات اول تا پنجم از رقابت مرحله سوم در هر پایه به عنوان ممتاز کشوری محسوب خواهند شد که عالوه بر مدال و لوح تقدیر  ،تندیس ،و جایزه ی نفیس
(نوع جایزه متعاقبا اعالم می گردد) وسایر رتبههای مرحله سوم نیز مدال ،لوح تقدیر و تندیس هفتمین جشنواره المپیاد وجایزه دریافت خواهند کرد.
ج) سایر مدالآوران نقره و برنز از مرحله دوم ،عالوه بر مدال ،لوح تقدیر نیز دریافت خواهند کرد.
د) انتشارات مبتکران به پاس توجه و پیگیری امور مربوط به المپیاد ریاضی نوجوانان ایران به  5نفر از مدیران مدارس شرکت کننده (تهران و شهرستان) که
بیشترین مدال آوران المپیاد را دارا باشند ،جوایزی اهدا خواهد کرد.
ه) از والدین دانش آموزان ممتازی که فرزندان آن ها در  2سال متوالی رتبه  1تا 3کشوری را کسب کرده اند نیز با اهدا جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد.
جوایز این افراد در جشنواره «هشتمین دوره المپیاد ریاضی نوجوانان ایران» که توسط موسسه فرهنگی ،آموزشی و انتشاراتی مبتکران در تهران برگزار خواهد
شد ،اهدا می گردد.

مهلت و نحوه ثبتنام

مدارس و دانش آموزان داوطلب جهت ثبت نام می توانند تا پایان دی ماه  ،96با ارائه یک قطعه عکس  3×4رنگی (پشت نویسی شده) و مبلغ  18000تومان به
دفاتر نمایندگی مبتکران در سراسر کشور مراجعه نمایند.
بدیهی است ثبت نام مرحله اول فقط با پرداخت وجه یک مرحله ( 18000تومان) انجام خواهد شدو از پرداخت وجه اضافی برای مراحل بعدی در این مرحله
خودداری گردد.
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پرسش های آزمون مرحله ی دوم

