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تعليمات االتخباا للمبسابقني Instructions to the Contestants
 )1يذة االخخببر  5سبعبث.
 )2يخكىٌ االخخببر يٍ ثالثت أجساء:
 األسئهت يٍ  1إنى  5كم سؤال  11دسجبث  51 = 5 × 11دسجت. األسئهت يٍ  6إنى  11كم سؤال  01دسجت  111 = 5 × 01دسجت. األسئهت يٍ  11إنى  10كم سؤال  51دسجت  111 = 0 × 51دسجت.اإلجًبني =  252درجت
 )3يىجذ داخم انًظروف:
 (aوسقت األسئهت ببنهغت اإلَجهيزيت.
 (bوسقت األسئهت ببنهغت انعشبيت.
 (cجذول انثىابج انفهكيت ببنهغت اإلَجهيزيت.
 (dجذول انثىابج انفهكيت ببنهغت انعشبيت.
 (eوسقت اإلجببت.
 (fغالف نىسقت اإلجببت.
 )4اسخخذو نهكخببت فقط انقهى األسىد أو األزرق ،كًب يًكُك اسخخذاو انقهى انرصبص نهرسىيبث.
 )5ال يىجذ درجبث ببنسبنب.
 )6سىف يخى خصى درجبث في حبنت كخببت اإلجببت انُهبئيت بذوٌ شرح خطىاث انحم يفصهت.
 )7سىف يخى خصى درجبث في حبنت (عذو كخببت األرقبو انًعُىيت ) -significant digit (i.e 3.234عذو
كخببت وحذاث انقيبش  -كخببت وحذاث انقيبش بطريقت خبطئت).
 )7اسخخذو انقيى األسبسيت نهثىابج انفهكيت يٍ انجذول انًعطي نك.
 )8حعهيًبث خبصت ببسخخذاو ورقت اإلجببت:
 (aنكم سؤال يىجذ وسقت إجببت يُفظهت وانىسقت يقسًت إنى ثالثت أجزاء
 انجزء األول خبص بكخببت سيز انطبنب ) (contestant codeوسقى انظفحت page no انجزء انثبَي يسخطيم خبص بكخببت َبحج انحم انُهبئي يع وحذة انقيبس. انجزء انثبنث خبص بكخببت وششح انخطىاث انخفظيهيت نهحم. (bيًكُك االسخعبَت بأوساق إجببت إضبفيت نكم سؤال
 (cفي حبنت اسخخذاو أوساق إضبفيت نإلجببت يجب يشاعبة كخببت انشيز انخبص بك Contestant Code
وسقى انظفحت ) (page noفي جًيع األوساق انًسخخذيت نحم انسؤال
 (dيجب عهيك كخببت سيز انطبنب وسقى انسؤال وسقى انظفحت عهى كال انىجهيٍ نىسقت اإلجببت.
 (eأوساق اإلجببت يخى حشحيبهب بشكم يخسهسم فًثال في حبنت اسخخذايك  01وسقت نإلجببت عٍ االيخحبٌ كبيال
يجب عهيك حشقيى وسق إجببخك يٍ  1إنى 01
 (fيجب عهيك االنخزاو ببنكخببت داخم انًشبع انًخظض نزنك.
 (gفي حبنت كخببت خطىة خبطئت ضع فقط عهيهب عاليت × إرا أسدث حظحيحهب.
 )9في َهبيت االخخببر:
 (aفي وسقت غالف اإلجببت  Cover Sheetاكخب بىضىح أسقبو انظفحبث انخبطت بئجببت كم سؤال
ببنخشحيب انًخسهسم.
 (bحأكذ يٍ كخببت سيز انطبنب انخبص بك  Contestant Codeعهى كم انظفحبث.
 (cضع داخم انًظشوف غالف وسقت اإلجببت ووسق اإلجببت يشحبب واألوساق انفبسغت واألوساق راث
انخطىاث انخبطئت  .ROUGHويًُك االحخفبظ فقط بىسق األسئهت ووسقت انجذول انخبص ببنثىابج
انفهكيت.

