
هشتم -هفتم  –پنجم  -چهارم  های جدول آزمون های پایه  

 آزمون های ماهانه

31/80/3083  

33/80/3083  

18/38/3083  

80/33/3083  

83/88/3088  

. 

 81ساعت شب بعد صبح تاریخ های ذکر شده تا  0****آزمون های آنالین ازساعت 

دارند. شرکتفرصت   

تاریخ ذکر شده تدریس گردیده است .**بودجه بندی آزمون ها مطالبی که تا   

 ***نفرات برتر این آزمون ها از طرف آموزشگاه هدیه را دریافت می کنند .***

 



 جدول آزمون های پایه ششم

)کشوری(آزمون تیزهوشان )کشوری(آزمون شبیه ساز   آزمون های ماهانه 

02/20/1021  20/20/1021  11/20/1021  

20/11/1021 00/20/1021           02/20/1021حضوری    

10/10/1021  01/11/1021  11/20/1021  

02/20/1021          10/10/1021حضوری   

 20/20/1020  12/12/1021  

  10/11/1021  

  00/11/1021  

  10/10/1021  

  21/02/1020  

 *آزمون های ماهانه هردو هفته یکبار بانمره منفی تصحیح می گردد.

 **آزمون های شبیه ساز مختص دانش آموزانی می باشدکه هوش ثبت نام کرده اند .

ه اند.ریاضی یا علوم ثبت نام کرد***آزمون های تیز هوشان مختص دانش آموزانی می باشد که   

بیه در هردو آزمون ش علوم و هوش ثبت نام کرده اند می توانندکه ریاضی یا ****دانش آموزانی 

 ساز و تیز هوشان شرکت نمایند .

فرصت  01ساعت شب بعد صبح تاریخ های ذکر شده تا  0*****آزمون های آنالین ازساعت 

دارند. شرکت  

آزمون های حضوری متعاقبا اعالم می گردد.******ساعت برگزاری   

ت شده تدریس گردیده اس ی ماهانه مطالبی که تا تاریخ ذکربودجه بندی آزمون ها   

***می کنند .را دریافت  هدیه***نفرات برتر این آزمون ها از طرف آموزشگاه   

 



 باسالم و عرض ادب

 پایه ششم به صورت زیر می باشد: شبیه ساز کشوری و تیزهوشان تاریخ و محتوای آزمون های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شبیه ساز محتوای آزمون های شبیه ساز تاریخ آزمون

 استعداد تحلیلی )سرعت و دقت( 40/40/1041

 استعداد تحلیلی )سرعت و دقت( حضوری 52/40/1041

 تحلیلی )سرعت و دقت(استعداد  51/11/1041

 استعداد تحلیلی )سرعت و دقت( حضوری 10/15/1041

 استعداد تحلیلی )سرعت و دقت( 40/45/1045



 های تیزهوشان محتوای آزمون های تیزهوشان آزمون مواد های تیزهوشان تاریخ آزمون

51/40/1041 

  0و  3درس های  فارسی و نگارش

 5فصل  ریاضی

 3درس  علوم

 6تا انتهای درس  3درس  هدیه های آسمان

 0و  3درس های  آموزش قرآن

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعدادتحلیلی

40/11/1041 

 14تا انتهای درس  0درس  فارسی و نگارش

 0فصل  ریاضی

 6و  2درس های  علوم

 14و  0درس های  هدیه های آسمان

 0درس  آموزش قرآن

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعدادتحلیلی

15/15/1041 

 آزاد( 13)درس 10تا انتهای درس  11درس  فارسی و نگارش

 2فصل  ریاضی

 0تا انتهای درس  0درس  علوم

 13تا انتهای درس  11درس  هدیه های آسمان

 14تا انتهای درس  0درس  آموزش قرآن

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان استعدادتحلیلیهوش و 



نهم جدول آزمون های پایه  

وتیز هوشانآزمون شبیه ساز  

 )کشوری(
 آزمون های ماهانه

60/60/1061  11/60/1061  

60/60/1061  72/60/1061  

11/60/1061            72/60/1061حضوری   

62/11/1061  72/60/1061  

16/16/1061             01/17/1061حضوری   

60/67/1067  10/11/1061  

 70/11/1061  

 17/17/1061  

 61/76/1067  

 *آزمون های ماهانه هردو هفته یکبار بانمره منفی تصحیح می گردد.

 71ساعت شب بعد صبح تاریخ های ذکر شده تا  0**آزمون های آنالین ازساعت 

دارند. شرکتفرصت   

 ***ساعت برگزاری آزمون های حضوری متعاقبا اعالم می گردد. 

ت بودجه بندی آزمون ها ی ماهانه مطالبی که تا تاریخ ذکر شده تدریس گردیده اس  

***می کنند .را دریافت  هدیه***نفرات برتر این آزمون ها از طرف آموزشگاه   



 باسالم و عرض ادب

 به صورت زیر می باشد: نهمپایه کشوری  شبیه ساز و تیزهوشان تاریخ و محتوای آزمون های

 

 

 

 

 

 

 محتوای آزمون های شبیه ساز و  تیزهوشان مواد آزمون های شبیه ساز و  تیزهوشان آزمون شبیه ساز و تیزهوشان 

60/60/1061 

 3و  2درس های  فارسی

 )تا ابتدای قدر مطلق و محاسبه تقریبی( 2و فصل  1فصل  ریاضی

  3و  2فصل های  علوم

 2درس  پیام های آسمان

 2درس  آموزش قرآن

 0و  3درس های  مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی

60/60/1061 

 7و  0درس های  فارسی

 3فصل  ریاضی

 5فصل  علوم

 5درس  های آسمانپیام 

 0درس  آموزش قرآن

 0و  7درس های  مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی

25/60/1061 

 حضوری

 0تا انتهای درس  1درس  فارسی

 0تا انتهای فصل  1فصل  ریاضی

  0تا انتهای فصل  1فصل  علوم

 0انتهای درس تا  1درس  پیام های آسمان

 5تا انتهای درس  1درس  آموزش قرآن

 16تا انتهای درس  1درس  مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی



 

 

 

 محتوای آزمون های شبیه ساز و  تیزهوشان مواد آزمون های شبیه ساز و  تیزهوشان آزمون شبیه ساز و تیزهوشان 

67/11/1061 

 16و  0درس های  فارسی

 )تا ابتدای نابرابری ها و نامعادله ها( 5فصل  ریاضی

 0و  7فصل های  علوم

 7درس  پیام های آسمان

 0درس  آموزش قرآن

 13تا انتهای درس  11درس  مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی

10/12/1061 

 حضوری

 13و  12درس های  فارسی

 )تا ابتدای دستگاه معادله های خطی( 0فصل  ریاضی

 11و  16فصل های  علوم

 16درس  پیام های آسمان

 0درس  آموزش قرآن

 10تا انتهای درس  17درس  مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی

60/62/1062 

 آزاد( 15کل کتاب )درس  فارسی

 کل کتاب ریاضی

 کل کتاب علوم

 کل کتاب پیام های آسمان

 کل کتاب آموزش قرآن

 کل کتاب مطالعات اجتماعی

 طبق آزمون های برگزار شده تیزهوشان هوش و استعداد تحلیلی
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