


ــر رو ــی برت ــه ی ابتدای ــاب هــای پای ــه کت ــه ک ــه فروشــگاه اینترنتی  نیمکــت ی
ــرده ــردآوری ک ــرای شــما گ . ب

 در فروشــگاه نیمکــت، تــاش مــی کنیــم هــر کتابــی رو نفروشــیم. تمــام کتــاب
 هــای کمــک آموزشــی بعــد از بررســی و تحلیل توســط خبــرگان و متخصصین
 حــوزه، بــرای فــروش عرضــه میشــن. مــا کتــاب هایــی رو ارائــه مــی کنیــم کــه

.مناســب شــما باشن

ــه همیــن ــرای هــر فــردی مناســب نیســت. ب ــی ب ــم: هــر کتاب  مــا فکــر میکنی
 دلیلــه کــه نیمکــت ایــن امــکان رو فراهــم میکنــه کــه محصــوالت مــورد

.نظرتــون رو باهــم مقایســه کنیــد

 شــما مــی تونیــد بــا خیــال راحــت محصــول مــورد نظرتــون رو ســفارش بدیــد
.و بعــد اون رو درب منــزل دریافــت کنیــد

 نیمکــت ایــن اطمینــان رو بهتــون میــده کــه بــا خیــال راحــت یــه خریــد خــوب
ــا دقــت و  داشــته باشــید. چــون پشــتیبانی فروشــگاه همــراه شماســت و ب

.حوصلــه راهنماییتــون میکنــه

ــون ــد، متوجــه شــدید محصــول مــورد نظرت ــی بعــد از خری ــه هــر دلیل  اگــر ب
ــض ــون تعوی ــا محصــول رو برات ــران نباشــید. م ــرادی داره، نگ ــا ای ــص ی  نق

ــم میکنی
موضوع فعالیت: فروش تکی برترین کتاب های کمک آموزشی

:ساعات کاری فروشگاه نیمکت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر

 .پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 12:30 ظهر



کمــک  شــما  بــه  دارد  تصمیــم  کــو«  »کتابــم 
کنــد تــا بهتریــن انتخاب هــا را داشــته باشــید. 
چــرا؟ چــون انتخاب هــای خــوب هســتند کــه 
و  می کننــد  روشــن  را  مســیرمان  چراغ هــای 
می زننــد. رقــم  برایمــان  را  اتفاق هــا  بهتریــن 

در »کتابــم کــو« قــرار نیســت بــه هــر کتــاب و هــر 
بازی یــی دسترســی داشــته باشــید، بلکــه فقــط 
بــا آن هایــی ســر و کار داریــد کــه »بهتریــن« 
بازی هــای  و  بهتریــن کتاب هــا  بلــه!  هســتند. 

فکــری.
»کتابــم کــو« بــه شــما کمــک می کنــد کتاب هــا 
طبــق  و  ســن  مناســب  کــه  را  بازی هایــی  و 
ســلیقه و عاقه تــان هســتند انتخــاب کنیــد و 
اگــر گزینه هــای بیشــتری خواســتید بــه ســادگی 

ــا دسترســی داشــته باشــید. ــه آن ه ب
بــرای ایــن انتخــاب کافی ســت قبــل از خریــد 
اطاعــات هــر کاال را مطالعــه کنیــد. »کتابــم 
ــا اطاعاتــی کــه در پروفایــل  کــو« ســعی دارد ب
ــا از  ــد ت ــه شــما کمــک کن هــر کاال می گــذارد ب

ــوید. ــیمان نش ــی پش ــچ کاالی ــاب هی انتخ
مــا روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 
تــا ســاعت 13 پشــت  تــا 1۷ و پنج شــنبه ها   9
خــط 8899۶31۶ داخلــی 52۷ و 528 هســتیم تــا 
بــا حوصلــه بــه تمــام ســوال های شــما پاســخ 

بدهیــم.
اگــر هــم دوســت داشــتید می توانیــد بــه نشــانی 
برایمــان   info@ketabamkoo.ir الکترونیکــی 

بنویســید.
راســتی! پیــش از خریــد یــک نگاهــی هــم بــه 

شــرایط خریــد از ســایت بیندازیــد.

فروشگاه اینترنتی 
کتابم کو 



(Stogite) بازی فکری استوژیت
 اگــه یــه دوری همــی 2 تــا 8 نفــره داشــتید و دنبــال یــه ســرگرمی مفیــد و خــوب بودیــد، اســتوژیت

.یــه گزینــه ی عالیــه
 اســتوژیت یــه بــازی فکــری جــذاب و دوســت داشــتنی برای شماســت کــه ذهن خوانی رو دوســت

.دارید
 ایــن بــازی کــه باعــث افزایــش خاقیــت شــما میشــه، از 9۶ کارت و یــه صفحــه ی امتیازدهــی

ــره ــش می ــا پی ــف کارت ه ــه ی توصی ــر پای ــکیل شــده و ب .تش
ــا رو طــوری ــد و کارت ه ــون اســتفاده کنی ــدرت تخیلت ــد از اســتعداد و ق ــای اســتوژیت بای  در دنی
 وصــف کنیــد کــه شناســایی کارت شــما بــرای بقیــه ی بازیکنــا نــه خیلــی ســاده و نــه خیلــی ســخت

.باشــه. بــرای توصیــف کارت از قصــه هــا، شــعرها و مثــل هــا کمــک بگیریــد
 تــاش کنیــد بــا ذهــن خوانــی کارت دیگــران رو بــه درســتی کشــف کنیــد تــا بیشــترین امتیــاز نصیــب

.شــما بشــه و برنــده ی بــازی باشــید
برای تهیه ی بازی های فکری به فروشگاه اینترنتی کتابم کو به آدرس

 www.ketabamkoo.ir  مراجعه کن.
 در حیــن ســفارش اگــه ســوالی داشــتی تمــاس بگیــر تــا کارشناســای کتابــم کــو بــا حوصلــه ی زیــاد

.جــواب ســواالتت رو بــدن و راهنماییــت کنــن

بازی استوژیت



بانک نمونه سواالت سرزمین تیزهوش ها

باالخره ماه امتحانات رسید
هنوز درساتو جمع بندی نکردی؟

وقت زیادی نداری و باید خودتو آماده کنی
 اگــر میخــوای خیلــی ســریع و ســاده ســواالی امتحانــی رو دانلــود کنــی، بــه

 آدرس
tizland.ir/qbank

!برو و نمونه سواالت رو دانلود کن
 بــرای همــه پایــه هــا نمونــه ســوال داریــم فقــط کافیــه عضــو ســایت بشــی و

(: نمونــه ســواالت رو دانلــود کنــی

کانال نمونه سواالت متوسطه دوم )دهم
https://telegram.me/tizamooz1۰

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 های نمونه سوال تیزلند 





اینفوگرافیک



@tizland

tizland.ir

88996316

تیزلند را دنبال کنید

راه های ارتباط با ما

www.tizland.ir
info@tizland.com
 تهــران، میــدان فاطمــی، ابتــدای شــهید گمنــام،

ــان جهامنهــر، کوچــه دوم الــف، پــاک 3.1 خیاب

سرزمین تیزهوش ها

مدیر مسئول : عادل طالبی

مدیر اجرایی :شیرین محمدی

طراح و گرافیست : راضیه شاهیان

همراهان ما در این شماره : خانم ها

احمدی راد-قربان نژاد


