مسعود مرادی

سرفصل های آزمون آنالین (8تحصیلی)

0920 46 47 48 0

استادالین با باالترین آمار قبولی تیزهوشان در سال( 1400بیش از 700نفر)-برگزار کننده کالس های تضمینی تیزهوشان
پایه ی
تحصیلی

چهارم

پنجم

ششم

ریاضی

فصل4

فصل4

فصل4

علوم

درس5تا 7

درس5تا7

درس 5تا 7

فارسی

درس  5تا 7

درس  5تا 7

درس  5تا 7

جهت شرکت در آزمون به سایت تخصصی استادالین به آدرس زیر مراجعه نمایید

ostadline.com

هر دو هفته آزمون آنالین برگزار می گردد و در هر آزمون  15درصد
محتوای کتاب درسی و تیزهوشانی مورد سوال قرار می گیرد.
در روز یکشنبه سواالت به همراه پاسخ تشریحی در پنل دانش آموزان شرکت
کننده قرار می گیرد.

وارد قسمت ثبت نام شوید و در سایت عضو شویدو اطالعات خود را تکمیل نمایید.
دانش آموزان از ساعت  10صبح روز پنجشنبه تا ساعت  22روز شنبه می توانند در آزمون شرکت کنند.
پس از ثبت نام آزمون در پنل شما قابل مشاهده می باشد.
20سوال ریاضی 15+سوال علوم 15+سوال فارسی➔70دقیقه
زمان اعالم نتایج روز یکشنبه ساعت  23خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر عضو کانال های زیر در تلگرام شوید.
@ostadline @tizhooshan_6 @tizhooshan_7 @tizhooshan_8
@tizhooshan_9
@tizhooshan_10
در صورت داشتن سوال در رابطه با آزمون و یا کالس های آنالین به آیدی زیر در تلگرام یا واتس آپ
پیغام دهید.
@riazi_moradi
09204647480
هزینه ی آزمون تحصیلی برای کلیه ی پایه ها  10هزار تومان می باشد.آزمون تحصیلی برای دانش
آموزان شرکت کننده در کالس ها رایگان می باشد

سایت آزمونostadline.com :

شروع آزمون:پنجشنبه30 :دی 1400
www.ostadline.ir

@ostadline

@tizhooshan_6

مسعود مرادی

سرفصل های آزمون آنالین (8تحصیلی)

0920 46 47 48 0

استادالین با باالترین آمار قبولی تیزهوشان در سال( 1400بیش از 700نفر)-برگزار کننده کالس های تضمینی تیزهوشان
نام درس

هفتم

هشتم

نهم

ریاضی

فصل4

فصل 4

فصل4

علوم

فصل5تا7

فصل5تا7

فصل5تا7

فارسی

درس5تا8

درس5تا8

درس5تا8

عربی

درس4

درس4

درس4

زبان انگلیسی

درس3

درس3

درس3

مطالعات

درس 8تا 12

درس 8تا 12

درس 8تا 12

پیام  -قرآن

درس 5و6

درس 5و6

درس  5و 6

جهت شرکت در آزمون به سایت تخصصی استادالین به آدرس زیر مراجعه نمایید
ostadline.com
وارد قسمت ثبت نام شوید و در سایت عضو شویدو اطالعات خود را تکمیل نمایید.
دانش آموزان از ساعت  10صبح روز پنجشنبه تا ساعت  22روز شنبه می توانند در آزمون
شرکت کنند.
پس از ثبت نام آزمون در پنل شما قابل مشاهده می باشد.
تعداد سواالت از هر درس  10تا می باشد و مدت زمان آزمون  90دقیقه می باشد.
زمان اعالم نتایج روز یکشنبه ساعت  15خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر عضو کانال های زیر در تلگرام شوید.
@ostadline @tizhooshan_6 @tizhooshan_7 @tizhooshan_8
@tizhooshan_9
@tizhooshan_10
در صورت داشتن سوال در رابطه با آزمون و یا کالس های آنالین به آیدی زیر در تلگرام
یا واتس آپ پیغام دهید.
@riazi_moradi
09204647480
هزینه ی آزمون تحصیلی برای کلیه ی پایه ها  10هزار تومان می باشد.آزمون تحصیلی
برای دانش آموزان شرکت کننده در کالس ها رایگان می باشد

سایت آزمونostadline.com :

شروع آزمون:پنجشنبه 30 :دی 1400
www.ostadline.ir

@ostadline

@tizhooshan_9

آزمونهای آنالین استادالین
آزمونهای هوش

آزمونهای تحصیلی

12آذر1400

11آذر1400
25آذر1400

 10دی1400

9دی1400

_________

30دی1400

15بهمن1400

14بهمن1400

______

28بهمن1400

13اسفند1400

12اسفند1400

_________

26اسفند1400

______

www.ostadline.ir

سایت آزمونostadline.com :

@tizhooshan_6

