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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:
مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار:

اقلیت های دینی) ـ 135/2
اول متوسطه (ویژه ّ
تعلیمات ادیان الهی و اخالق پایۀ نهم ،دورۀ ّ
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
ادارۀ ّ
لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ تبسم ممتحنی (طراح جلد) ـ مریم نصرتی (صفحه آرا) ـ
سیده فاطمه محسنی ،زهرا ایمانینصر ،علی مظاهرینظریفر ،علیرضا ملکان ،حمید ثابتکالچاهی،
احمدرضا امینی (امور آماده سازی)
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبگاهwww.chap.sch.ir :
شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران :کیلومتر  ١٧جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان
( ٦١داروپخش) تلفن  ٥ :ـ ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،44985160 :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و
هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص،
تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت
پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شابک ISBN 964 - 05 - 0081 - X 964-05 - 0081- X
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