
 

 

 1401برنامه آزمون های پیشرفته و تیزهوشانی بهار  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1401برنامه آزمون های پیشرفته و تیزهوشانی بهار  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 نهم هفتم و هشتم  ششم  پنجم چهارم  تاریخ

 فروردین  27تا  25

 

 

 مرحله پنجم مرحله نهم فتمرحله ه -

 مرحله نهم

  مرحله ده مرحله هشت  پنجممرحله  اردیبهشت  10تا  8
 مرحله ده

 مرحله ششم مرحله یازده - - اردیبهشت  24تا  22
 مرحله یازده

  مرحله دوازده   اردیبهشت 31تا  29
 

  مرحله سیزده - - خرداد 7تا  5
 مرحله دوازده

  چهاردهمرحله  - - خرداد 14تا  12
 

  مرحله پانزده   خرداد 21تا  19
 مرحله سیزده

 

توجه: پنج مرحله به پایه ششم و سه مرحله به پایه نهم اضافه شده است که هزینه این آزمون ها طبق روند 

 قبلی است.

 مراحل اضافه شده شبیه ساز تیزهوشان است.

 

 ربانمه آزمون اه 



 

 

  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 سوال( 10)هوش سوال( 10)علوم سوال(10)ریاضی مرحله آزمون

 مرحله پنج

 اردیبهشت 24تا  22

سوال( 1فصل هفت و هشت )   

سوال( 1فصل نه )   

سوال( 1فصل ده )   

سوال( 2فصل یازده )   

سوال( 2فصل دوازده )   

 سوال( 3فصل سیزده ) 

سوال( 1فصل چهار )   

سوال( 2فصل پنج )  

سوال( 3فصل شش )   

 سوال( 4فصل هفت ) 

سوال( 10سواالت متنوع)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه پاهی چهارمو بودجه بندی  ربانم



 

 

  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 سوال(  ۳0هوش) سوال( 10علوم) سوال(10ریاضی) مرحله آزمون 

 مرحله هفت  

 فرودین 27تا  25

 سوال( 3فصل چهار) 

 سوال( 5فصل پنج ) 

  سوال( 2) 107فصل شش تا صفحه 

 سوال(   1فصل شش  ) 

 سوال(   2فصل هفت  )

 سوال(   2فصل هشت  ) 

 سوال(   3فصل نه  ) 

 سوال(   2)   دهفصل 

 

 03سواالت متنوع)

 سوال(

 مرحله هشت 

 اردیبهشت 24تا  22

 سوال(   1فصل چهار) 

 سوال(   2فصل پنج ) 

 سوال(   4فصل شش ) 

 سوال(   3فصل هفت) 

 

 سوال(  1فصل شش )

 سوال(   1فصل هفت  )

 سوال(   1فصل هشت  ) 

 سوال(   1فصل نه ) 

 سوال(   2فصل ده )

 سوال(   2فصل یازده )

 سوال(   2فصل دوازده ) 

 03سواالت متنوع)

 سوال(

 

 

 

 

 

 

 

 و بودجه بندی ه پاهی  پنجم ربانم
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  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 

 خالقیتهوش و  مرحله آزمون

 مرحله نه

 فرودین 27تا  25
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله ده

 اردیبهشت  10تا  8
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله یازده

 اردیبهشت 24تا  22
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله دوازده

 اردیبهشت 31تا  29
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله سیزده

 خرداد 7تا  5
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله چهارده

 خرداد 14تا  12
 شبیه ساز تیزهوشان

 مرحله پانزده

 خرداد 21تا  19
 شبیه ساز تیزهوشان

 

 

 

 

 و بودجه بندی ه پاهی  ششم ربانم
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  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 سوال(  40هوش) سول( 10فارسی )  سوال( 15علوم) سوال(15ریاضی) مرحله آزمون

 مرحله پنجم

 فرودین 27تا  25

 سوال( 4فصل پنج)

 سوال( 4فصل شش) 

 سوال( 5فصل هفت  ) 

 (سوال( 2)103تا ص  فصل هشت

 سوال( 3فصل نه)

 سوال( 4فصل ده)

 سوال( 4فصل یازده )

 (سوال( 4فصل دوازده) 

 سوال( 2درس یازده ) 

 سوال( 3درس دوازده ) 

 سوال( 3درس سیزده ) 

سوال( 2درس شانزده  )  

سوال( 40سواالت متنوع)  

 مرحله شش

 اردیبهشت 24تا  22

 سوال( 4فصل شش ) 

 سوال( 4فصل هفت ) 
 سوال( 4فصل هشت ) 

 سوال( 3فصل نه ) 

 

 سوال( 2فصل هشت) 

 سوال( 1فصل نه ) 

 سوال( 2فصل ده ) 

 سوال( 2فصل یازده ) 
 سوال( 2فصل داوزده ) 

 سوال( 2فصل سیزده ) 

 سوال( 2فصل چهارده ) 

 سوال( 2فصل پانزده ) 

 

 سوال( 1درس نه ) 

 سوال( 1درس ده ) 

 سوال( 1یازده ) درس 

 سوال( 1درس دوازده ) 
 سوال( 2درس سیزده ) 

 سوال( 2درس شانزده  )

سوال( 2درس هفده )  

سوال( 40سواالت متنوع)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بودجه بندی ه پاهی  هفتم  ربانم



 

 

  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 

 

 سوال(  40هوش) سول( 10فارسی )  سوال( 15علوم) سوال(15ریاضی) مرحله آزمون

 مرحله پنجم

 فرودین 27 تا 25

 سوال( 4فصل پنج)

 سوال( 4فصل شش) 

 سوال( 5فصل هفت  ) 

 سوال( 2)128تا صفحه  فصل هشت

 سوال( 3فصل نه)

 سوال( 5فصل ده)

 سوال( 4فصل یازده )

 (سوال( 3فصل دوازده) 

 سوال( 1درس دوازده )

 سوال( 3درس سیزده )

 سوال( 3درس چهارده )

سوال 3درس پانزده )  

سوال( 40سواالت متنوع)  

 مرحله شش

 اردیبهشت 24تا  22

 سوال( 3فصل شش ) 

 سوال(4فصل هفت ) 
 سوال( 4فصل هشت ) 

 سوال( 4فصل نه ) 

 

 / سوال( 2فصل نه ) 

 / سوال( 2فصل ده ) 

 / سوال( 1فصل یازده ) 

 / سوال( 2فصل داوزده ) 
 سوال(  2فصل سیزده ) 

 سوال( 3فصل چهارده ) 

 سوال( 3فصل پانزده ) 

) 

 

 سوال( 1نه و ده ) درس
 سوال( 1درس یازده )

 سوال( 1درس دوازده )

 سوال( 1درس سیزده )

 سوال( 1درس چهارده )
 سوال( 1درس پانزده )

 سوال( 2درس شانزده )

سوال(3) درس هفده و نیایش    

سوال( 40سواالت متنوع)  

 

 

 

 

 

 

 و بودجه بندی ه پاهی  هشتم  ربانم



 

 

  1401آکادمی تیزالین دربهار و بودجه بندی آزمون های برنامه  آکادمی تیزالین

 #تیزالینی شو

 حرف اول را می زند. «آموزش»در تیزالین، 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال(  50هوش) سول( 10فارسی )  سوال( 10علوم) سوال(10ریاضی) مرحله آزمون

 مرحله نه

 فرودین 27تا  25

 ریاضی نهم:
 سوال( 2فصل چهار)

 سوال( 2فصل پنج )

 سوال(   2فصل شش )

 سوال( 4کل ریاضی هشتم ) 

 علوم نهم:

 سوال(  1فصل هشت )
 سوال(  1فصل نه )

 سوال(  1فصل ده)

 سوال( 2فصل یازده) 

 سوال( 1فصل دوازده) 

 سوال( 4کل علوم هشتم ) 

 فارسی نهم 
سوال( 2درس سیزده )   

سوال(2درس چهارده)   

سوال( 2درس شانزده)  

سوال( 4کل فارسی هشتم )   

  50سواالت متنوع)

 سوال(

 مرحله ده

 اردیبهشت  10تا  8

 ریاضی نهم:

 سوال( 3فصل پنج ) 

 سوال( 4فصل شش ) 
 سوال( 3فصل هفت ) 

 

 علوم نهم:
 سوال( 2هشت)فصل 

 / سوال( 2فصل نه ) 

 / سوال( 1فصل ده ) 

 / سوال( 1فصل یازده ) 
 / سوال( 2فصل داوزده ) 

 سوال( 2فصل سیزده ) 

 

 فارسی نهم:

(1درس نه)   
(1درس ده)  

(2درس یازده )  

(2درس دوازده)  

(2درس سیزده)  
(2درس چهارده)  

 

  50سواالت متنوع)

 سوال(

 مرحله یازده 

 اردیبهشت  24تا  22

 شبیه ساز تیزهوشان
 سوال هوش و استعداد 50سوال علوم اجتماعی / 10سوال پیام های آسمانی و قرآن/  10سوال علوم تجربی /  10سوال ریاضی /  10

 

 مرحله دوازده

 خرداد 7تا  5

 شبیه ساز تیزهوشان
 سوال هوش و استعداد 50سوال علوم اجتماعی / 10و قرآن/  سوال پیام های آسمانی 10سوال علوم تجربی /  10سوال ریاضی /  10

 

 مرحله سیزده

 خرداد 21تا  19

 شبیه ساز تیزهوشان
 سوال هوش و استعداد 50سوال علوم اجتماعی / 10سوال پیام های آسمانی و قرآن/  10سوال علوم تجربی /  10سوال ریاضی /  10

 

 و بودجه بندی ه پاهی  نهم  ربانم


