
 فروشگاه گروه آموزشی هفت 

شما کافی است که هر کدام از مطالب زیر را که می خواهید به شماره  
در واتس اپ پیام دهید تا برای شما ارسال شود .  09123178712  

جلوی آن نوشته شده است .  فایل های آموزشیقیمت هر کدام از   

 پایه ششم دبستان 

تعداد  قیمت به تومان
 صفحات 

 ردیف  عنوان

 1 صفحه به صفحه کتاب درسی تدریس  49000
 2 جزوه ادبیات فارسی 100 3000

 3 کتاب کار ریاضی  80 15000
 4 جزوه علوم پرسش و پاسخ  30 6000
 5 جزوه اجتماعی پرسش و پاسخ  20 6000
 6 جزوه هدیه آسمانی پرسش و پاسخ  10 3000
حسینیجواب نمونه سواالت فصل دوم خانم  30 3900  7 
3000 

 
 

15 
سری نمونه سوال ریاضی نوبت اول +پاسخ 5

 تشریحی 
8 

مجموعه آزمون های ریاضی فصل به فصل با پاسخ   28 3900
 تشریحی 

9 

 10 معنی شعر های فارسی  15 3000
 

 

 

 

 



 ردیف  عنوان تعداد صفحات  قیمت به تومان
نمونه سوال ریاضی نوبت دوم  10 26 7000  11 
آزمون نوبت دوم استان های مختلف با  5 20 6000

 پاسخ 
12 

 13 کتاب کار فارسی  100 15000
آزمون نوبت اول فارسی با پاسخ  5  6000  14 
آزمون نوبت دوم فارسی با پاسخ  5  6000  15 
آزمون نوبت اول علوم  با پاسخ  5  6000  16 
آزمون نوبت دوم علوم  با پاسخ  5  6000  17 
نوبت اول اجتماعی  با پاسخ آزمون  5  6000  18 
آزمون نوبت دوم اجتماعی  با پاسخ  5  6000  19 
آزمون نوبت اول هدیه  با پاسخ  5  6000  20 
آزمون نوبت دوم  هدیه  با پاسخ  5  6000  21 
 22 کتاب کار اجتماعی بدون پاسخ  69 4000
 23 نمونه سوال امتحانی فصل به فصل علوم   5000
-)فعالیتهای کتاب ریاضی ب جوا  کل کتاب  4000

و..(  تمرین-اردرکالسک   
24 

هزار تومان  581مجموع   

 

 تخفیف خرید کلی

به همراه تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم  هزار تومان  513  

بدون تدریس صفحه به   تا اخر  2شامل کلیه نمونه سواالت از ردیف  هزار تومان 011
 صفحه ریاضی ششم 

است  و کپی از کانال های تلگرامی نیست . تمامی نمونه سواالت باال تایپ شده    


