ساختار بازی های هوش برتر

 مرحله دیداری
در مرحله دیداری سواالت مربوط به این بخش به طور همزمان برای 4
شرکت کننده نمایش داده می شود و هر  4شرکت کننده می بایست

پاسخ های خود را در سیستم شخصی خود وارد کرده و ثبت نمایند ،
سپس مجری پاسخ هر شرکت کننده را اعالم می نماید و هر شرکت
کننده با توجه به پاسخ خود امتیازی کسب خواهد نمود.

 مرحله اطالعات عمومی
در این مرحله  4سری سوال  15تایی مطرح می شود که مجموعاً  60سوال
خواهدشد .در ابتدا شرکت کننده اول  2سوال انتخاب میکند و در صورت
پاسخ درست  2امتیاز کسب کرده و می تواند سواالت نفر دوم را از بین 13
سوال باقی مانده انتخاب کند و در صورتی که پاسخ درست ندهد  ،نفر بعد
سواالت خودش را انتخاب خواهد کرد و چنانچه از دو سوال خودش تنها
یک سوال را پاسخ درست بدهد فقط حق انتخاب یک سوال برای نفر بعد
را خواهد داشت به همین صورت  15سوال دوم با نفر دوم آغاز می شود و
تا آخر ...

 مرحله عملی
راهرویی 12متری با  3میز برای  4شرکت کننده در نظر گرفته شده در
مرحله عملی  3بازی برای هر شرکت کننده طراحی شده است .هر چهار
شرکت کننده در هر میز بازی خود را تکمیل کرده و سراغ میزهای بعدی
می روند  ،در پایان با توجه به زمان تکمیل بازیها به هرکدام از شرکت
کننده ها امتیاز تعلق می گیرد.

 مرحله شنیداری
مرحله شنیداری همانند دوره های قبل بوده و در آن سواالتی با محتوای
تجزیه وتحلیل و محاسبات به صورت هوش شنیداری مطرح می گردد
و در این بخش هر شرکت کننده در زمان  2دقیقه به تعدادی از سواالت
شنیداری که از او پرسیده می شود پاسخ می دهد.

 مرحله سرعت عمل
در مرحله سرعت عمل سواالتی برای  4شرکت کننده نمایش داده می
شود که تجزیه وتحلیل و محاسبات و سرعت عمل مورد سنجش قرار
می گیرد شرکت کنندگان می بایست پس از نمایش سواالت با زدن زنگ
پاسخ خود را اعالم نمایند.
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