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  ١

  ٢٥/٠هر مورد                         ٣٠عالقمندان ص ) ٢                                        ١ص   يكتا پرست) ١  الف

                     ٥١ص) انكار كردي (ناشناخته شمردي  )٤                                       ٣٩ص تنگ مي شود )٣

١  

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                 ٤٨ص    الذّم ≠المدح )٦                                         ٦٤العيش ص  ═حياة ال) ٥  ب

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                                                    ٢ص  النّقوش )٨                            ٤٢ص الشلّال) )٧  ج

  ٢٤ص  . اي نفس آرامش يافته به سوي پروردگارت بازگرد) ٩  د

  ٥٠ص   .گروهي با او بودند) در حالي كه(هشام به مردم نگاه مي كرد و ) ١٠

  ٣ص . ابراهيم تالش كرد كه قومش را از پرستش بت ها نجات دهد ) ١١ 

  ١٢ص   .هيچ فقري سخت تر از ناداني نيست و هيچ عبادتي همچون تفكر نيست )١٢

         ٤١ص. به درستي كه انسان در زيان است به جز كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند )١٣

  ٥٠ص .ان طواف كردخانه كعبه را همچون بزرگ) ع(بدين زين العا) ١٤

  ٢٣ ص .بازگشتند خوشحاليزيكنان ايراني از مسابقه با با )١٥

  ٥٠ص.  سرود) ع(فرزدق حاضر بود پس قصيده اي در مدح امام  )١٦

  ٣٥ص .چه بسا كتابي كه خواننده در خواندن آن مي كوشد و در وجودش تاثير مي گذارد) ١٧ 

  ٣٤ص. انسان عاقل مي تواند در هر موضوعي غذايي فكري بيابد )١٨

٥/٠  

٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                                           ١١ص   ١ )٢٠                                          ٥٩ص   ٢) ١٩  هـ

  ٦٤، زندگي مي كند ص) همچون(مانند) ٢٢                      ٣ص. ياري كنيدبسوزانيد ،  )٢١  و

                                                                            ٢٥/٠هرمورد                                                                                  ٣٦ص گردشگران ، استان  ) ٢٣ 

٥/١  

  ٦٠ص   شد منزديك نخواهي) ٣   مي شوند                  نزديك) ٢                    نزديك خواهد شد)١)٢٤  ز

  ٤٦ ص ) فرستاد(  ه استفرستاد ) ٣                             نفرستادند) ٢                             نفرست    ) ١) ٢٥

  ٢٥/٠هرمورد                                            ٢٨خودداري كن ص )٢                  دخودداري مي كر )١) ٢٦

٢  

       ٣ص المعبد)  ٣١      ٤٦صالعلّامُة   )٣٠      ٤ر صأكب)٢٩       ٣٥ص  مكَرَّرةً )٢٨       ٢٠ع ص ـمرتَف) ٢٧  ح

  ٢٥/٠هرمورد                ٦٠ص  )باشگاه (ورزشگاه ،  ٢٣ص برنده) ٣٣                 ٤٧ص   ضعيف ترين) ٣٢

٢  

    ادامه در صفحه بعد  
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  ٢

  ٢٥/٠هر مورد                     ٦٣ص  ينوع ) ٣٦                  احتياج ) ٣٥                   ٢٤ص مبشِّرينَ  )٣٤  ط

  ٤٤ص عامالً  )٣٨                               اْلعمالُ )٣٧

٢٥/١  

  ٢٥/٠هر مورد                                        ٣٧ ص تَجارب) ٤٠                                      ٦٢رمزُ ص) ٣٩  ي

  ٤٢الظروف ص) ٤٢                              ٢٧ ص التَّصليحِ ) ٤١

١  

  ٢٥/٠هر مورد                                                                       ٥٠ ص   ، صفتمبتدا ، مفعول مطلق  )٤٣  ك

  ١٥ ص فاعل ، جارومجرور) ٤٤
٢٥/١  

  ٢٥/٠هر مورد                                                               ٢٠ص  . ال يستَطيع صعوده إالَّ األقوياءال ، ) ٤٥  ل

    ٢٠ص .  يتَعبد في غارِ حراء) ص(النَّبي كانَ ) ٤٦

٤٧ ( هستُرُ نَفسنيم الففي غ خاطيالم واد٦٣ص . ةِالم  

٤٨ ( مكالس نام٦٣ص   .أكثر من سنةٍي  

١  

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                                                       ٣٤ص  ٢) ٥٠                                          ١) ٤٩  م

  ٢٠  "درنهايت، نظر همكاران محترم صا ئب ا ست  "  
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