
 

 

www.harfeakhar.co 

 

نحوه ی مطالعه دینی دوم و برنامه ی 

 پکیج استاد یوسفیان پور
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harfeakhar.co/


 

www.harfeakhar.co 

 

موسسه ی حرف آخر به معرفی با سالم خدمت تمامی دانش پژوهان عزیز در این بخش از معرفی محصوالت 

محصول دین و زندگی دوم میپردازیم دین و زندگی برا ی رشته های مختلف همچون علوم انسانی ،علوم 

تجربی،ریاضی فیزیک و فنی و...از دروس عمومی محسوب میشود که در کنکور از اهمیت باالیی برخوردار 

 زیادی از رقیبان خود داشته باشید.تا فاصله ی  ودش  درس در کنار سایر دروس باعث می و باال زدن این است

درصد شصت هفتاد برای دین و و اگر داوطلبی بخواهد در حلقه ی رقابتی زیر هزار قرار بگیرد باید بداند که 

 .زندگی کافی نیست و دین و زندگی را باید باالی نود زد

 

و به عبارتی دیگر اگر بتوانید فشرده  دنساعت تمام کنی37پک دین و زندگی کنکور رو میتوانید در  شما کل

 )که توصیه نمیشه( وانید در کمتر از یک هفته میتونید این کار رو انجام بدیدبخ

از ویژگی های بارز این پکیج یادگیری بدون حفظ کردن و فراموشیه که تمام آیات و متون دین و زندگی 

الب مدت ها تو ذهن شما مط و باعث می شود زی و انیمیشن کار شدهکنکور با روش رمز گردانی،تصویر سا

که این همون چیزی هست که بیش از همه داوطلبان فارغ التحصیل خصوصا افرادی که یک بار  باقی بماند

یگر از یکی د ،بال آن هستندور بدهند )تعدادشان هم کم نیست(دنلیسانس گرفته اند و میخواهند مجدادا کنک

ه نید این مجموعااین هست که شما بدون داشتن مطالعه ی اولیه میتو کنکورو زندگی  ویژگی های پک دین

ببینید  که قبال در مدت زمان زیاد تری این کار انجام میشد و بقیه ی زمان باقی مانده ی  ساعت 37رو در 

 رو به بقیه ی درس ها اختصاص بدهید.خودتون 

 

شود که در این ساعت کل  اختصاص داده میساعت به دینی دوم  15ساعت کل پک دین و زندگی  37از این 

الگوی تست و از دو  5ل در کنکور سراسری الگوی او 3میشود که از  سالگو تدری 5درس دینی دوم با  16

شود و جالبه بدونین که تو این  ساعت کل مطالب مکررا تکرار می 15تست طرح میشود و و در این  4دیگه 

و همچنین نکات ترکیبی سال چهارم نیز در شود  تحلیل میو د استاد حلتست توسط خو 270مدت زمان 

 این پک ارائه شده است 

 

روز در  3 و اگر شما  درصد دین و زندگی کنکور تسلط پیدا خواهید کرد 45الی40شما با خرید این پک به 

مام متون روز کل دینی دوم با ت 2هفته و  3هفته و هر دفعه یک و نیم ساعت به این درس اختصاص بدین در 

 و آیات وروایات وسواالت کنکور سال های اخیر رو به طور کامل یاد خواهید گرفت
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