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اجابتی، احمدرضا امینی، ناهید خیام باشی )امور آماده سازی(
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شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تهران ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦1 ناشر: 
ـ ٤٤٩٨٥1٦1، دورنگار: ٤٤٩٨٥1٦0، صندوق پستی: 13٩ـ  37٥1٥ )داروپخش( تلفن: ٥  
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من به همه مسئولین 
ودست  اندرکاران سفارش 
می کنم که به هر شکل ممکن 
وسایل ارتقای اخالقی و 
اعتقادی و علمی و هنری 
جوانان را فراهم سازید و آنان 
را تا مرز رسیدن به ارزش ها 
و نوآوری ها همراهی کنید.  
امام خمینی )رحمة  الّله  علیه(



کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه هاي  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع، بدون کسب مجّوز ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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