دستورالعمل المپیاد جهانی دانش آموزان هوشمند آینده
FUTURE INTELLIGENCE STUDENTS OLYMPIAD
نام مسابقهFuture Intelligence Students Olympiad(FISO):
سایت آزمون اصلیhttps://www.flexiquiz.com :
تاریخ و ساعت برگزاری آزمون اصلی 6 :مارس(2222یکشنبه  51اسفند ،)5022ساعت 50:42
لینک آزمون شبیه ساز :در توضیحات قسمت آزمون شبیه ساز
امکان شرکت در آزمون شبیه ساز :از  0مارس تا  1مارس (2222از جمعه  54اسفند ساعت  52:42تا شنبه  50اسفند ساعت )52:42
رشته ها :ریاضی و علوم
تعداد و نوع سوالات ریاضی آزمون اصلی 22 :سوال چهارگزینه ای و  1سوال پاسخ کوتاه
مدت آزمون ریاضی 62 :دقیقه
تعداد و نوع سوالات علوم آزمون اصلی 22 :سوال جهارگزینه ای و  1سوال پاسخ کوتاه
مدت آزمون علوم 12 :دقیقه
نمره منفی :ندارد
مجاز نیست :استفاده از ماشین حساب و وسایل الکترونیکی در طول مدت آزمون
منجر به حذف دانش آموز از آزمون و عدم امکان اعتراض می شود:کوچک کردن پنجره آزمون

:نحوه شرکت در آزمون شبیه ساز روز جمعه یا شنبه
 آزمون شبیه ساز تنها برای آشنایی دانش آموزان با سایت مسابقه و نحوه شرکت در آزمون:درباره آزمون شبیه ساز
. سوالات به زبان انگلیسی است و پاسخ به آن ها تاثیری در امتیاز آزمون اصلی ندارد.می باشد
.) ابتدا با توجه به رشته و پایه تحصیلی خود بر روی یکی از لینک ها از جدول زیر کلیک نمایید5

:ریاضی
:پایه پیش دبستان و اول
https://www.flexiquiz.com/SC/N/category_1_Mathematics_Sample_Questions
:پایه دوم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/category_2_Mathematics_Sample_Questions
:پایه سوم و چهارم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/category_3_Mathematics_Sample_Questions
:پایه پنجم و ششم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/Category_4_Mathematics_Sample_TEST
:پایه هفتم و هشتم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/Category_5_Mathematics_Sample_TEST
:پایه نهم و دهم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/Category_6_Mathematics_Sample_TEST
:پایه یازدهم و دوازدهم
https://www.flexiquiz.com/SC/N/Category_7_Mathematics_Sample_TEST

علوم :برای کلیه پایه ها یک لینک آزمون آزمایشی وجود دارد .اما در آزمون اصلی متناسب با پایه آزمون ها
متفاوت است.
پایه های سوم و چهارم Category1
پایه های پنجم و ششم Category2
پایه های هفتم و هشتمCategory 3
پایه های نهم و دهم و یازدهم :Category4
https://www.flexiquiz.com/SC/N/category_1_Science_Sample_Questions

)2به ترتیب نام خود را در قسمت اول  First nameو نام خانوادگی خود را در قسمت  Last nameوارد نمایید.

 )4وارد صفحه نمونه سوالات می شوید.

نحوه شرکت در آزمون اصلی روز یکشنبه:

)5ابتدا وارد لینک  https://www.flexiquiz.comشده و سپس به ترتیب نام کاربری و رمز عبور خود را از روی
کارت آزمون که برای شما ارسال شده است ،وارد می نمایید .سپس بر روی دکمه آبی رنگ  Loginکلیک می نمایید.

 )2شما وارد این پنجره می شوید .از داشبورد خود می توانید آزمون خود را مشاهده کنید .وقتی آزمون باز می شود
می توانید آن را شروع کنید.

)4وارد صفحه سوالات می شوید .زمان باقی مانده آزمون در گوشه سمت راست بالای صفحه زیر کلمه Time
 remainingنمایش داده شده است .با انتخاب  Next Pageدر سمت راست پایین صفحه می توانید به صفحه
بعد بروید و با انتخاب  Previous Pageپایین صفحه می توانید به صفحه قبل برگردید.

زمان
باقی
مانده

صفحه بعد

صفحه قبل

)0وقتی که به آخرین سوال برسید .به جای  Next Pageدکمه  Submitفعال می شود.وقتی اطمینان حاصل
کردید که آزمون را به پایان رساندید بر دکمه Submitکلیک کنید و دکمه ثبت آزمون را بزنید .می توانید با
کلیک بر روی  Previous Pageبه صفحه قبل برگردید.

ثبت آزمون

صفحه قبل

)1وقتی بر روی  Submitکلیک می کنید این پنجره برای شما باز می شود .از شما پرسیده می شود
مطمئنید که می خواهید آزمون را ثبت کنید .در صورتی که بر روی دکمه آبی رنگ  Submitکلیک کنید
آزمون ثبت می شود و دیگر نمی توانید به آزمون برگردید .در صورتی که بر روی  Cancelکلیک کنید به
آزمون برمی گردید.

دکمه ثبت آزمون

"موفق باشید".

