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 ............. مادران است. ری( اجلنه حتت أقدام االّمهات .            ............. ز ب

۱ 
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 1.5 .دیبه هر سوال اپسخ کواته ده ریابتوجه به تصو  9
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 .دیرا ترمجه کن مانهیمجله ها و سخنان حک ۱۲
 رّب کالم ، کاحلسام. .1
 من ذهبه. ریر ادب املرء ، خ .2
 حسن سوال ، نصف العلم. .3
 تلک الشجرة بال مثر. .4
 اولئک اجملاهدات صابرات. .5
 الولد ؟ خلف الباب. نیأ .6
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