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از این به بعد آزمون های مبحثی فارسی پایه دهم رو در سایت میگذاریم.
 در هر ساعتی که تمایل داشته باشید می تونید در آزمون شرکت کنید.

همین حاال وارد بخش اعضا شوید. لینک ورود به آزمون قابل مشاهده است. 
ــل رو  ــن دو فص ــی ای ــس وقت ــت پ ــم هس ــی ده ــاب فارس ــل اول و دوم کت ــون اول از فص آزم
خــوب مطالعــه کردیــد و فکــر کردیــد مســلط هســتید بیایــد و در آزمــون ســرزمین تیزهــوش 

هــا شــرکت کنیــد و ســطح یادگیــری خودتــون رو محــک بزنیــد. 
هــدف آزمــون هــای مبحثــی آنالیــن ایــن هســت کــه بعــد از هــر فصــل متوجــه بشــوید چــه 

قســمت هایــی رو بایــد بیشــتر مطالعــه کنیــد تــا موفــق تــر باشــید.
ــی  ــات طراح ــای ادبی ــاب ه ــناس کت ــف سرش ــدی مول ــای عبدالمحم ــون رو آق ــواالت آزم س

ــردن. ــاب ک ــما انتخ ــرای ش ــواالت رو ب ــتانداردترین س ــن و اس ــا بهتری ــه مطمئن ــردن ک ک
منبــع آزمــون کتــاب ادبیــات موضوعــی دهــم از نشــر الگــو هســت کــه در صــورت تمایــل مــی 

تونیــد از ســایت نیمکــت ایــن کتــاب عالــی را تهیــه کنیــد
 )به سایتwww.nimkatbook.ir مراجعه کنید.(

شــرکت در ایــن آزمــون هــا رایگانــه و فقــط کافیــه عضــو ســایت باشــید و بــا نــام کاربــری و 
رمــز عبــور شــخصی خودتــون وارد ســایت بشــوید.

آزمون آنالین ادبیات دهم



 همانطــور کــه مــی دانیــد هــر ســال حــراج
 جمعــه در بیشــتر فروشــگاه هــای آنالیــن
ــا اجــرا مــی شــود و همــه ــن دنی  و آفالی
 فروشــندگان محصــوالت خــود را بــا تعــداد
ــژه ــیار وی ــای بس ــف ه ــا تخفی ــدود ام  مح

!ارائــه مــی کننــد

 امســال ســرزمین تیزهــوش هــا هــم در
 ایــن برنامــه همگانــی شــرکت خواهــد کــرد!
بــه ســرزمین  پــس جمعــه حواســتون 
ــرام ــال تلگ ــا مخصوصــا کان  تیزهــوش ه
 مــا باشــه و منتظــر تخفیــف هــای بســیار

ــژه باشــید :محــدود امــا بســیار وی
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دنیای معرکه ی تام گیتس )1(

مــن تــام گیتــس ام. دوســت دارم وقــت هایــی کــه چشــم هــای ورقلمبیــده ی معلــم هــا 
بهــم نیســت، نقاشــی بکشــم و بــه راه هایــی بــرای اذیــت کــردن دلیــا فکــر کنــم. معلــم 
هــام فکــر مــی کننــد راحــت حواســم پــرت می شــه و مشــکلم تمرکــز نداشــتنه. حرفشــون 
یــک کــم تنــده ، چــون همیــن االن خیلــی تمرکــز کــردم روی اینکــه تصمیــم بگیــرم اول 

بایــد کــدام بیســکوییت را بخــورم ... بــه بــه!
نویسنده و تصویرگر این کتاب خانم لیز پیشون و ناشرش نشر هوپاست.

بــرای تهیــه ی ایــن کتــاب، میتونــی بــه فروشــگاه اینترنتــی نیمکــت مراجعــه کنــی. فقــط 
کافیــه یــه ســر بــه نیمکــت بزنــی و ســفارش بــدی تــا خیلــی زود اونــو درب منــزل تحویــل 

بگیــری.
در حیــن ســفارش اگــه ســوالی داشــتی بــا نیمکــت تمــاس بگیــر تــا کارشناســا بــا حوصلــه 

ی زیــاد، جــواب ســواالتت رو بــدن.



کمتر از یک ماه دیگر تا امتحانات نوبت 
اول زمان باقی است.

در آســتانه امتحانــای میــان تــرم هســتیم و یــک مــاه دیگــه هــم امتحانــای 
پایــان تــرم شــروع میشــه.هنوز بــرای امتحانــا آمــاده نشــدید؟

پیشــنهاد میشــه کــه بعــد از تســلط کامــل روی درس هاتون،نمونــه ســوال 
هــای مختلفــی حــل کنیــد تــا درس هــا کامــا تــوی دهنتــون بمونــه.

ــوال  ــه س ــن نمون ــیم و جدیدتری ــما باش ــراه ش ــم هم ــعی کردی ــم س ــا ه م
هــا رو از دبســتان تــا دبیرســتان  تــوی ســایت گذاشــتیم پــس تــا دیــر نشــده 
ــان درس  ــن زم ــد و در کمتری ــود کنی ــواالت رو دانل ــه س ــد و نمون ــه کنی عجل

ــون رو مــرور کنیــد. هات
یادتون نره کمتر از یک ماه فرصت دارید

            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
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