ویژگی های مسابقه ریاضی کاریبو
هدف یادگیری و تقویت قدرت تفکر برای حل مسائل به ظاهر پیحیده برای تمام پایه های تحصیلی است.
هیچکس در هیچ مرحله حذف نمیشود.
تداوم مسابقه در شش مرحله در یکسال فرصت کافی برای دستیابی به نتیجه بهتر را برای دانش آموزان فراهم میسازد.
کارنامه اعالم نتایج و گواهینامه حضور در ظرف یک روز با امضای مسئولین برگزارکننده در کانادا صادر میشود.
ایجاد اشتیاق با اختصاص یک سوال به بازی هایی که براساس استراتژیهای ریاضی طراحی شده اند.
طراحان سوال از اساتید معتبرترین دانشکده های ریاضی کانادا بوده و مسابقه کاریبو یکی از شناخته شده ترین مسابقات ریاضی در
مدارس برتر جهان میباشد.
کاریبو فرصتی را فراهم میسازد تا دانش آموزان سراسر دنیا در فضایی بدور از استرس با هم و در یکزمان بصورت آنالین
توانمندیهای خود را برای حل مسائل چالش برانگیز افزایش داده و با ریاضیات مانوس شوند.
حضور یک بزرگسال جهت نظارت بر نحوه شرکت دانش آموز در مسابقه ضروری است
از هیچ نوع ماشین حسابی ،حتی از روی صفحه کامپیوتر استفاده نشود.
به ه نگام مسابقه هیچ صفحه دیگری غیر از صفحه مسابقه را در اینترنت باز نکنند.
شرکت کنندگان موظف به رعایت کامل قوانین به شرح زیر میباشند که مسئولیت اجرای آن بعهده اولیای گرامی است.
دانش آموزان صرفا بر اساس دانش خود و بدون یاری گرفتن از شخص یا منبعی به سواالت پاسخ دهند.
سواالت مسابقه را به هیچ عنوان تا اعالم نتایج در اختیار شخص دیگری قرار ندهند.
از هیچ نوع ماشین حسابی ،حتی از روی صفحه کامپیوتر استفاده نشود.
بهنگام مسابقه هیچ صفحه دیگری غیر از صفحه مسابقه را در اینترنت باز نکنند.
سواالت هر مرحله از مسابقه بگونه ای طراحی شده تا در روند راستی آزمایی ،توانایی دانش آموز با روشهای آماری بدقت مورد
ارزشیابی قرار گیرد .لذا لطفا از هرگونه مساعدت علمی یا راهنمایی در روند پاسخگویی دانش آموز اکیدا خودداری کنند .
الزم بذکر است که در ص ورت مشاهده هرگونه تخلف یا جهش غیرمنطقی ،دانش آموز از دور مسابقات حذف و گواهینامه های صادر
شده ،ابطال خواهد شد.

راهنمای مراحل شرکت در مسابقه ریاضی کاریبو
وارد سایت  www.cariboutests.comشوید
بر روی  START THE CONTESTکلیک کنید
زبان مسابقه را فارسی انتخاب کنید.
کد کاربری را عینا بهمان صورتی که برایتان ارسال شده ،با رعایت بزرگی وکوچکی حروف وارد کنید و تیک "من کد کاربری خود را
یادداشت کردم" را بزنید.

به مرحله بعدی بروید
پایه تحصیلی تانبه نمایش درخواهد آمد ،چنانچه صحیح است ،انتخاب پایه را کلیک کنید.
مجددا کد کاربری را وارد کنید و تیک "من کد کاربری خود را یادداشت کردم" را بزنید.
نام و نام خانوادگی را عینا منطبق با آنچه برایتان ارسال شده ،بزنید.
قوانین مسابقه را بدقت مطالعه و کلیک "با این قوانین موافق هستم" را بزنید.
آزمون را شروع کنید.
پس از آنکه به تمام سواالت پاسخ دادید ،بر روی "آزمون را تمام کنید" کلیک کنید.

سواالت متداول درخصوص شرکت در مسابقه کاریبو
*نام ،نام خانوادگی و کد دسترسی را وارد میکنم ،اما خطا میدهد
لطفا حروف را عینا منطبق با اطالعات ارسال شده به زبان انگلیسی ،با رعایت فاصله بین کلمات ،بزرگ و کوچک بودن حروف مجددا
بازبینی کنید.
*با نحوه شرکت در مسابقه آشنایی ندارم!
راهنمای مسابقه را در کانال مطالعه کنید.
*آیا باید هم چهارشنبه و هم پنجشنبه در مسابقه شرکت کنم؟
خیر ،فقط در یکی از روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه در بازه زمانی  ۰۳:۷الی  ۰۰۳۷۷به وقت ایران در مسابقه شرکت کنید.
*اگر اینترنتم قطع یا موبایلم خاموش شد ،چه کنم؟
نگران نباشید ،پاسخ های شما ذخیره شده است و چنانچه قطعی لحظه ای باشد با یکبار  Refreshکردن ،امکان مشاهده سواالت را
خواهید داشت لطفا در چنین مواقعی صفحه مرورگر را برگشت نکنید و فقط  Refreshکنید
پیشنهاد میکنیم که دستگاه دیگری را آماده دراختیار داشته باشید تا درصورت قطعی کامل ،بتوانید بالفاصله مسابقه را ادامه دهید.
لطفا برای شرکت در مسابقه از مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید
*اگر در آزمون اختالل پیش بینی نشده ایجاد شد ،چطور؟
خونسردی خود را حفظ کرده و مشکل را به بخش پشتیبانی پیام کنید
*اگر  ENDرا کلیک نکنیم و زمان تمام شود ،پاسخها ثبت خواهد شد؟
بله ،ثبت خواهد شد
*سواالت نمره منفی دارد؟
خیر
** دقت کنید بدون فیلترشکن وارد شده و اگر با رعایت تمام نکات باز هم مشکل داشتید ،حداقل یک بار مرورگر خود را تغییر دهید.

راهنمای دریافت دیپلم افتخار و گواهینامه حضور در مسابقه کاریبو:
- ۰برای ورود به حساب کاربری خود آدرس زیر وارد نمایید
https://www.cariboutests.com/students/
سپس نام ) (First Nameو نام خانوادگی ) (Last Nameو کد دسترسی ) (Access Codeرا دقیقا منطبق با آنچه در مسابقه
شرکت کردید را وارد نموده و  Sign Inرا کلیک کنید .اطالعات حساب کاربری شما به نمایش درخواهد آمد.

- ۲در بخش سمت چپ پایین صفحه ،بر روی  My Contest Resultsکلیک کنید.
- :لیست تاریخ مسابقه بهمراه رتبه جهانی ) (World Rankو امتیاز ) (Pointsشما به نمایش در میاید.
- ۴بر روی تاریخ مسابقه کلیک کنید

- ۰نتیجه مسابقه قابل مشاهده خواهد بود.
- ۶برای دریافت دیپلم افتخار بر اساس زبان گزینه (انگلیسی  Englishیا فرانسه ) Francaisرا انتخاب و برای انتخاب رتبه بر
اساس مدرسه،استان ،کشور و جهان گزینهschool ،province/state ،country ، worldرا در بخش پایینی صفحه انتخاب و گزینه
زیر را انتخاب کنید
)Contest Certificate of Achievement (with ranking
و سپس بر روی درخواست چاپ کلیک کنید.
Print Your Caribou Contest Certificate
 - ۰برای دریافت گواهینامه حضور در بخش پایینی صفحه گزینه زیر را انتخاب کنید
)Contest Certificate of Participation (without ranking
و سپس بر روی درخواست چاپ کلیک کنید.
Print Your Caribou Contest Certificate

در بخش پایانی صفحه ،امکان مشاهده سواالت و نتیجه هر سوال بهمراه درصد جهانی پاسخگویی صحیح به آن سوال ذکر شده است.
بعنوان مثال منظور از عبارت زیر این است که  ۲۲درصد از شرکت کنندگان به این سوال پbاسخ صحیح داده اند.
۲۲2 of contestants answered this question correctly

