ضمیمه ی

هدیه های آسمان
ششم دبستان

ویژه ی اهل س ّنت
توجه  :درس های این کتاب به جای درس  های ( ٩،    8 ،  ٧ ،    ٦  ،  5 ، 3 ،  2از قسمت
ّ
«من معتقدم» تا آخر)١٢،و  ١٦از کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان تدریس
می شود و سایر درس ها همگانی است.
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