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 دینی سال سوم

 

آموزش کامل دین و زندگی سوم دبیرستان در موسسه ی حرف آخر توسط استاد علیرضا 

یوسفیان پور بدون جا گذاشتن حتی یک کلمه با روش قدرتمند رمز گردانی و تصویر سازی 

مورد نظرنقش ولی دانشگاه و رشته قبدرسی که واقعا در  است.  همراه با انیمیشن تدریس شده

اساسی را ایفا میکند و برای همین واقعا ضروری است که این درس را جدی بگیریم و از االن 

درس تشکیل شده است که از  61شروکنیم دین و زندگی سوم همانند دین و زندگی دوم از 

ن و زندگی ساعت آموزش دی 61تست مطرح میشود این مجموعه شامل  9این تعداد درس 

 4الگو برای کتاب سال سوم ارائه شده است که شما قادر خواهید بود با این  4سوم میباشد 

نمونه تست از  651ساعت  61الگو هر تستی را در کمترین زمان به زانو در آورید استاد در این 

نه زیکنکور های سال اخیر را حل و تحلیل نموده و تحلیل استاد به گونه ای است که همه ی گ

 شود های یک سوال حتی اگر به درس تدریس شده مربوط  نباشد بررسی می

 

از دروس پر اهمیت میباشوود که زدن دین و زندگی سوووم همانند دین و زندگی دوم دبیرسووتان 

تسوت های آن نیازمند داشتن تسلط برمباح  آن و دینی دوم است پس شما با باال زدن دین و  

حد زیادی دین و زندگی خود را تضومین کرده باشید اما گگونه  زندگی دوم و سووم میتوانید تا  

تمام تست های دو و سوم را درست بزنید ؟؟ نگران نباشید تدریس ها به صورت فراوانی تجمعی 

 است یعنی در تدریس هر جلسه گفته های جلسه ی قبلی نیز به میان اورده و مرور میشود  

 

روز و هر روز  3است که اگر شما هر هفته  جلسوه تشوکیل شده   7دین و زندگی سوال سووم از   

 هفته و یک روز تمومش کنید 2در ساعت وقت بذارین  6/45الی  6/31
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 عبارتند از و زمان آن جلسه های دین و زندگی سوم

 

   6331.هدایت تقریبا 6

 

   6339( تقریبا 6.نبوت و امامت )پیامبر2

 

   6339( تقریبا 6.نبوت و امامت )امامان 3

 

   6339(تقریبا 2امامت )پیامبر.نبوت و 4

 

   6347(تقریبا 2.نبوت و امامت )امامان 5

 

   6342(تقریبا 3.نبوت و امامت )امامان 1

 

 دقیقه   1/35.عزت و ذلت تقریبا 7

 

تو هر که میتونید   ای هست یم های تدریس هر جلسوه به گونه تا همانطور که مشواهده کردید 

  ساعتی تمومش کنید 6345الی  6331م تای
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 کنیدمی روزه تمومش  65در عرض   پس مطمئن باشید

 

 

 یت زیر مراجعه کنیدبرای دسترسی به دیگر برنامه های دروس به سا
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 تیم رتبه برتر حرف آخر
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