
 دوره تابستانی  –فاز نخست   1400آزمون سراسري ویژه   –برنامه کالس دینی کانون دانشجویان زرتشتی 

 5جلسه  4جلسه  3جلسه  2جلسه  1جلسه  
 یکشنبه  زمان

 شهریور  2 
 17ساعت  

 یکشنبه 
 شهریور 9

 17ساعت 

 یکشنبه 
 شهریور   16 
 17ساعت  

 یکشنبه
 شهریور  23

 17ساعت  

شخص شدنپس از    م
یق کالسهاي زمان دق

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد.   م

تست):  20(1*مبحث  - آزمون 
دروس   –پایه یازدهم 

 – 28(صفحه  3تا  1
ابتداي بخش  

 هاي غلط) آموزش

 تست): 20(1*مبحث 
 - پایه یازدهم 

 6تا  3سودر
 تست): 5( 2*مبحث 

دروس   –پایه یازدهم 
 2و  1

 تست): 20(1*مبحث 
دروس   –پایه یازدهم 

 9تا  7
 تست): 5( 2*مبحث 

دروس   –پایه یازدهم 
 6تا  3

 تست): 20(1*مبحث 
درس   –پایه یازدهم 

10 
 –پایه دوازدهم + 

 2و  1دروس 
 تست): 5( 2*مبحث 

دروس   –پایه یازدهم 
 9تا  7

 
 –*پایه یازدهم  تدریس

(صفحه   3تا  1دروس 
ابتداي بخش   – 28

 هاي غلط) آموزش

 - *پایه یازدهم 
 – 28(صفحه  3درس

هاي  بخش آموزش
غلط) تا پایان درس 

6 

 –*پایه یازدهم 
 9تا  7دروس 

 –*پایه یازدهم 
 10درس 

 –*پایه دوازدهم 
 2و  1دروس 

  –پایه دوازدهم  *
 5تا  3دروس 

 

 

  



 کتابهاي مشترك  مباحث  اتمام   –فاز دوم   1400ویژه آزمون سراسري   –برنامه کالس دینی کانون دانشجویان زرتشتی 

 12جلسه  11جلسه  10جلسه  9جلسه  8جلسه  7جلسه  6 جلسه 
شخص شدن   زمان پس از م

زمان دقیق کالسهاي 
شتی   دینی زرت

شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
کالسهاي زمان دقیق  

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
زمان دقیق کالسهاي 

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
کالسهاي زمان دقیق  

شتی   دینی زرت
شخص   خواهد شد م

شخص شدن   پس از م
زمان دقیق کالسهاي 

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
زمان دقیق کالسهاي 

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
زمان دقیق کالسهاي 

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

 تست): 20(1*مبحث  آزمون 
  –پایه دوازدهم 

 5تا  3دروس 
 تست): 5( 2مبحث *

درس   –پایه یازدهم 
10 

  –+ پایه دوازدهم 
 2و  1دروس 

 تست): 20(1مبحث 
 1دروس  –دهم پایه 

 3تا 
 تست): 5( 2*مبحث 

  –پایه دوازدهم 
 5تا  3دروس 
 

 تست):  15(1*مبحث 
  4دروس  –پایه دهم 

 5و 
 10( 2*مبحث 

 تست):
 1دروس  –دهم پایه 

 3تا 

تست):   15(1*مبحث 
  6دروس  -همپایه د

(پایان صفحه 8تا 
69 ( 

 تست): 10(2*مبحث 
 1دروس  –پایه دهم 

 5تا 
 

 تست): 20(1*مبحث 
  8دروس  –پایه دهم 

 10تا 
 تست): 5(2*مبحث 

  6دروس  –پایه دهم 
 7و 

 تست): 20(1*مبحث 
  –پایه دوازدهم 

 7و  6دروس 
 تست): 5(2*مبحث 

دروس   –پایه دهم 
) 70(ابتداي صفحه 8

 10تا 

 تست): 20(1*مبحث 
پایه دوازدهم دروس  

(پایان صفحه  10تا  8
63( 

 تست): 5( 2*مبحث 
دروس    –پایه دهم 

 10تا 8

 1دروس  –دهم پایه  تدریس
 3تا 

دروس     –پایه دهم 
 5و  4

دروس   -پایه دهم *
(پایان صفحه 8تا  6

69 ( 

دروس   –پایه دهم  *
) 70(ابتداي صفحه 8

 10تا 

  –پایه دوازدهم *
 7و  6دروس 

*پایه دوازدهم 
(پایان  10تا  8دروس 

 ) 63صفحه 

  -*پایه دوازدهم
(ابتداي  10دروس 
 12) تا 64صفحه 

 

  



 (ویژه دانش آموزان زرتشتی) تدریس کتابهاي دینی زرتشتی  –فاز سوم      1400ویژه آزمون سراسري   –برنامه کالس دینی کانون دانشجویان زرتشتی 

 15جلسه  14جلسه  13جلسه  
شخص شدن   نزما پس از م

زمان دقیق کالسهاي 
شتی   دینی زرت

شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
کالسهاي زمان دقیق  

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

شخص شدن   پس از م
زمان دقیق کالسهاي 

شتی   دینی زرت
شخص خواهد شد   م

 تست):  10(1*مبحث  آزمون 
  -پایه دوازدهم

 12تا  10دروس 
 تست): 15(2مبحث*

 وازدهم کل پایه د

تست):   15(1*مبحث 
 کل پایه دهم 

 تست): 5(2*مبحث 
   –دینی زرتشتی 

  –پایه دهم 
 6تا  1گفتارهاي 

 تست): 5(3مبحث 
  -پایه دوازدهم

 12تا  10دروس 

 تست):  15(1*مبحث 
 یازدهم کل پایه 

 تست): 10(2مبحث *
کل   –دینی زرتشتی 

پایه دهم + 
دینی   2و  1گفتارهاي 

 یازدهم

   –تشتی دینی زر* تدریس
  –پایه دهم 

 6تا  1گفتارهاي 

   –دینی زرتشتی  *
  –پایه دهم 

 9تا  7گفتارهاي 
  -*دینی زرتشتی 

 –پایه یازدهم 
 2و  1گفتارهاي 

   –دینی زرتشتی  *
 –پایه یازدهم 

 7تا  3گفتارهاي 
 

 

 


