
 به نام خدا
 راهنمای شرکت در آزمون ببراس

آزمون ببراس یک آزمون بین المللی است که برای ترویج ریاضیات و علوم کامپیوتر بین دانش آموزان سراسر دنیا  با سالم.
در بازه ی زمانی درست در رویداد رسمی این رقابت  کهای است ی فروغ دانش تنها مدرسهدبستان پسرانه برگزار می شود.

شرکت می کند. با توجه به اینکه متن سوال ها انگلیسی است در راهنمای زیر، ترجمه ی سواالت ارائه شده است. از خانواده 
کانال تلگرام و  می گردد که تا پایان آزمون همراه دانش آموز باشند. با استفاده از لینک مسابقه که در   های عزیز خواهش 

 وبسایت مدرسه وجود دارد و نام کاربری و رمز ورودی که در این برگه تعیین شده است می توانید وارد آزمون شوید.
 نام کاربری: ........................... رمز عبور:................................نام دانش آموز:......................

رنگ وجود دارد که سن شرکت کننده بر روی آن ثبتت شتده   پس از وارد شدن به وبسایت در ابتدای سایت یک مستطیل آبی 
می باشد. با رفتن به صتفهه   6102مستطیل های زیری  مربوط به سال  است از کلیک کردن بر روی باقی مستطیل ها بپرهیزید

و آدرس کانتتال  www.forughdanesh.irآدرس ستتایت مدرستته  ی بعتتد بتتا زدن دکمتته استتتارت وارد آزمتتون متتی شتتوید.   
@forughdanesh2 .است 

 را پس از جواب دادن به سواالت بازی بزنید. Saveنکته: حتما دکمه 
 دقت کنید ترتیب سواالت در هر رده تغییر می کند.تشکیل می شود.  Cو  Bو  Aدسته سوال رده  4آزمون از 

  :Aسوال های رده 
 از کشیدن شکل قبل در برنامه نقاشی می خواهد که رنگ مسیرها را . لئون پس رنگ کردن مسیر

به قهوه ای عوض کند. او برای این کار از ابزار سطل رنگ استفاده می کند. سطل رنگ، تمام رنگ 
 های متصل به هم را قهوه ای می کند. برای تغییر رنگ به چند کلیک نیاز داریم.

 

 

 

  .ها می توانند در جهت فلش ها شنا کنند. کدام در این سوال سمور شکار توت فرنگی
 یک از سمورها می توانند به توت فرنگی برسند.

 
 
  .جدول سودکویی را انتخاب کنید که در هر رددیف از یک شکل تنها یکی و در هر سودوکو

  ستون نیز از یک شکل تنها یکی وجود داشته باشد.

 
 

  .اهترین مسیری که باید کرم بپیماید تا همه سیبها کرمی روی یک درخت سیب نشسته است. کوتکرم
 را بخورد، چقدر است؟

 
  :Bسوال های رده 

 بر روی فلش هایی کلیک کنید که سمور را به حانه می رساند. همچنین نباید مسیر خانه .
 دور درست کنید. 

  .در مسابقه ای شرکت کرده  8تا  0افراد تورنمنت
 بده تا نتایج درست باشد.اند. هر کسی را در جای خود قرار 

 
 

 

http://www.forughdanesh.ir/


 در جدول روبرو دستوراتی را می بینید که می توان با آن به ربات برنامه داد. . برنامه کوچک
برای دادن برنامه می توان دستورات را به داخل مهیط کدها کشید و با هم ترکیب کرد. با زدن دکمه 

ولین دستور جدول رفتن به جلو است. دومین باالی جدول ) مثلت سبز( می توانید کدها را اجرا کنید. ا
پیچیدن به چپ و سومین پیچیدن به راست است. چهارمی می گوید اگر در مسیر مانعی وجود داشت 

این کار را انجام بده، وگرنه این کار را انجام بده. دستور آخر می گوید این کارها را تکرار کن. با زدن 
ا ببینید برای ذخیره کردن برنامه خود، دکمه ی دوم باالی دکمه سبز می توانید نهوه حرکت ربات ر

 جدول را بزنید.

 
 دقیقه  3برای درست کردن مربا نیازمند سه کار هستیم. شستن ظرف که . مربای مادربزرگ

دقیقه  6طول می کشد. پرکردن مربا که 
دقیقه  0طول می کشد و بستن در مربا که 

آن و پیتر و لیزا می خواهند  طول می کشد.
برای خود به گونه ای برنامه ریزی کنند که این کار را انجام 
نفر، یک کار اختصاص دهید. باید کارها را به گونه ای انجام  3دهند. با کشیدن هر کار در جدول می توانید به هر یک از 

 دهید که بیشترین شیشه مربا تولید شود.

 
 

  :Cسوال های رده 
  این معنا به  "4 0 6". آدرس دادن در شهر دایره ای بصورت زیر است. مثال دایره ایشهر

را و در  0است که در اولین شهر خروجی چهارم را انتخاب کنبد. در دومین شهر خروجی 
 به کدام خروجی می رسد؟  3 2 3 1 3  را. 6دومین شهر خروجی 

 

 مطالب روزنامه مدرسه  . چند تا از دانش آموزان برای ویرایشویرایش خبر
در مدرسه کار می کنند. برنامه کاری آنها بصورت جدول قبل می باشد. 

هر دانش آموز برای ویرایش مطالب نیازمند یک کامپیوتر است. در جدول 
این دانش  زمان کاری هر دانش آموز با رنگ قرمز نشان داده شده است.

  ز دارند؟آموزان برای انجام کار خود به چند کامپیوتر نیا

 
 

 
 رابین اتاق خود را با کاغذ دیواری پوشانده است. هر کاغذ دیواری به اندازه کاغذ دیواری .

 مساحت دیوار است. می توانید بگویید ترتیب کاغذدیواری ها چگونه است؟

 
 

  با کلیک کردن روی هر دیوار می توانید آنها را منفجر کنید. حداقل . پاک کردن دیوار
 منفجر کنید تا پسر به الماس برسد.دیوارها را 

 
 

 
 را فراموش نکنید.  SAVEدکمه 

 دبستان پسرانه فروغ دانش


