


سرزمین تیزهوش ها اقدام به آموزش دروس ریاضی و علوم ششم منطبق با 
آزمون های ورودی مدارس نموده است، این آموزش ها به صورت آنالین 

در سایت موجود می باشد 
با ورود به بخش همراه ششم و دانلود رایگان فیلم های آموزش دروس 

پیشرفت کنید و از رقبای خود جلو بزنید

همراه ششــم، همراه شــما تا یادگیری 
مفهومی

همراه ششم چیست؟



فروشگاه اینترنتی 
جدید کتابم کو 

در سرزمین تیزهوش ها 
افتتاح شد



پاتک بازی کن

با شنیدن این اسم چه چیزی در ذهنت تداعی میشه؟
خب بذار بیشتر توضیح بدم

 پاتــک اســم یــه بــازی خیلــی خیلــی هیجــان انگیــزه کــه میتونــی بــا دوســتات ازش لــذت ببــری ایــن
 بــازی 5تــا نمونــک چوبــی داره کــه رنــگ هاشــون باهــم فــرق داره. در طــول بــازی بــاکارت هــای
 مختلفــی مواجــه میشــی کــه جــواب هرکــدوم یــه نمونکــه. بازیکنــی کــه ســریع تــر جــواب رو پیــدا کنــه
ــی خــوب تقویــت میشــه و مهــارت هــای ــازی خیل ــن ب ــده ست.ســرعت و دقتــت در طــول ای  برن

.حســی حرکتــی و انعطــاف پذیــری ذهنــت افزایــش پیــدا میکنــه
ــو میتونــی ایــن ســرگرمی هــای فکــری و مهــارت افــزا رو بــه راحتــی از فروشــگاه اینترنتــی کتابــم  ت
 کــو تهیــه کنــی. کافیــه یــه ســر بــه کتابــم کــو بزنــی و ســفارش بــدی تــا خیلــی زود اونــو درب منــزل

.تحویــل بگیــری
 در حیــن ســفارش، اگــه ســوالی داشــتی بــا کتابــم کــو تمــاس بگیــر تــا کارشناســا بــا حوصلــه ی زیــاد

.جــواب ســواالتت رو بــدن



نمونه سواالت جدید در سایت قرار گرفت

کانال های نمونه سواالت سرزمین تیزهوش ها راه اندازی شد.
بــا توجــه بــه اســتقبال و درخواســت هــای شــما عزیــزان بــرای جداســازی 
کانــال هــای نمونــه ســواالت تلگرام،کانــال هــای نمونــه ســوال تیزآمــوز 
دوره  دبستان)چهارم،پنجم،ششم(،متوســطه  مقطــع  ســه  در  را  
اول)هفتم،هشــتم،نهم( و متوســطه دوره دوم )دهــم( را راه انــدازی 

کردیــم.
ــان  ــی خودت ــع تحصیل ــه مقط ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانی ــان م ــما همراه ش
وارد کانــال هــای زیــر شــوید و نمونــه ســواالت را دانلــود کنید)داریــم بــه 
امتحانــا نزدیــک میشــیم پــس تــا دیــر نشــده فرصــت رو از دســت ندیــد(:

            کانال نمونه سواالت دبستان (چهارم، پنجم و ششم) : 
  https://telegram.me/tizamooz 

کانال نمونه سواالت متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) :  
https://telegram.me/tizamooz789

کانال نمونه سواالت متوسطه دوم )دهم( 
https://telegram.me/tizamooz1







@tizland

tizland.ir

88996316

تیزلند را دنبال کنید

راه های ارتباط با ما

www.tizland.ir
info@tizland.ir

 تهــران، میــدان فاطمــی، ابتــدای شــهید گمنــام،

ــان جهامنهــر، کوچــه دوم الــف، پــاک 3.1 خیاب

سرزمین تیزهوش ها


