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 دین و زندگی سال چهارم

 

توجه داشته باشید که رمز گردانی ها و تصویر سازی های این مجموعه کامال علمی بوده و تمام 

دروس به این روش تدریس شده اند توجه داشته باشید که شما دیگر حفظ نخواهید کرد و یک 

بار برای همیشه مطالب را یاد میگیرید و در این مجموعه چیزی به اسم روخوانی نداریم و تمام 

ها  شود انیمیشن وسفیان پور تدریس مییه روش قدرتمند استاد بو متون دین و زندگی ایات 

 شود  در درس دین و زندگی به کار برده میی بار اول در کشور هم برا

 

 ردار استدین و زندگی سال چهارم در میان سایر مقاطع دین و زندگی از اهمیت بیشتری برخو

 درصد باالیی از این درس کسب کنید وانی درست میتو با استفاده از مطالعه 

  

 باشد  تست مربوط به دین و زندی سال چهارم می 7تست دین و زندگی  25از بین 

 

الگو توسط استاد  5ساعت و در  12درس است که در 10دین و زندگی سال چهارم متشکل از 

 و شرح آن به صورت زیر است یوسفیان پور تدریس شده 

 ب:بخش اول اندیشه و قل 

 

 )درس اول)هستی بخش 

  )درس دوم)یگانه ی بی همتا 

 )درس سوم )حقیقت بندگی 

 )درس چهارم )در مسیر اخالق 

 )درس پنجم )قدرت پرواز 

 )درس ششم )سنت های خداوند 
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 بخش دوم پایداری در عزم: 

 )درس هفتم )بازگشت 

 بخش سوم در مسیر: 

 )درس هشتم )پایه های استوار 

  فردا( درس نهم)برنامه ای برای 

 )درس دهم )زندگی در دنیایه ی امروز 

 در دی وی دی ها به شرح زیر است : تدریس این دروس

  تدریس  1:30درس اول در جلسه ی اول با مضمون  هستی و هستی بخش و در عرض

 شود می

  ساعت  2دروس دوم و سوم با در جلسه ی دوم با مضمون توحید شناسی و در عرض

 شود تدریس می

  شود  ساعت تدریس می 3در جلسه ی سوم با مضمون اخالص و توبه در  7و4دروس 

  ساعت تدریس می 3در جلسه ی چهارم با مضمون قضا و قدر وسنت ها در  6و5دروس 

 شود 

  شود  تدریس می 2:20در جلسه ی پنجم با مضمون تمدن در  9و8دروس 

 ی ک های تست زنرم دبیرستان عالوه بر تدریس کلیه ی دروس تکنیاو در دینی سال چه

 شود نیز توسط خود استاد به شما ارائه می

 

 بیشتر اهمیت دارند 7و6و3در این کتاب هفت درس اول مخصوصا درس های 

 

روز  16ساعت وقت بگذارید در  1:30روز و هر بار  3نحوه ی خواندن این دی وی دی :اگر شما هر هفته 

 ر تمام خواهید کردهمراه کلیه ی  تست های کنکور های سال اخی
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 یعنی برنامه ها به سایت حرف آخربرای داشتن دیگر 

 سایت رتبه برتر مراجعه کنید
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