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اىن کتاب داراى نوار آموزشى قرائت 
دانش آموزان  است.  دروس  آىات 
عزىز مى توانند با همکارى دبىر محترم 
نماىندگى  طرىق  از  آن  تهىٔه  به  نسبت 
انتشارات مدرسه در شهرستان خود، 

اقدام کنند.
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عمر و استعدادهاى جوانى استفاده کنىد و با اراده و عزم راسخ به طرف علم و عمل 

و کسب دانش حرکت نماىىد.
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