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 زمین نصفشود و با هر برخورد به  متري از سطح زمین رها می  600ی از ارتفاع    پ تو -66
میزان مسافتی پیموده شده حاصل از باال آمدن پـس از           آید،    ارتفاعی که داشته باال می    

  برخورد سوم توپ به زمین چند متر است؟
1 (1125   2 (1575   3 (850    4 (1100  

ي پارکینگی که اتومبیل در آن قرار دارد چند است؟  با توجه به شکل شماره-67

1 (97    2 (78    3 (87    4 (79 
آنها در یـک زمـان بطـرف یکـدیگر.  متر است  840 و رزیتا    اي بین دیان     فاصله -68

تر را طی کنند، بعد از چه    م 4 متر و رزیتا در هر ثانیه        3اگر دیانا در هر ثانیه      . دویدند
  رسند؟ مدت به هم می

  دقیقه5) 4  دقیقه4) 3   دقیقه3) 2  دقیقه2) 1
 .......... درست مثل این است که تقسیم کنیم،75/0 اگر عددي را بر -69

عدد را در ) 2   تقسیم کنیم4عدد را بر ) 1
4
  ضرب کنیم3

عدد را بر ) 3
3
عدد را در ) 4    تقسیم کنیم4

3
  ضرب کنیم4

ه خواهد بود؟ درج170ي ساعت حدود  ي بین دو عقربه  در کدام ساعت زاویه-70
1 (4:10  2 (5:58  3 (8:20  4 (3:35 
  
 

 :بودجه بندي آزمون بعدي
  45تا صفحه  :قرآن
  29تا صفحه  :هدیه

  40تا صفحه  :مطالعات
 15تا صفحه  :تفکر و پژوهش

  45تا صفحه  :فارسی
  35تا صفحه  :علوم

  43 تا صفحه :ریاضی

98 8868 06 16

 

1

 شماره سوال  عنوان درس
 10- 1 هدیه و قرآن

 15- 11 تفکر و پژوهش

 20- 16 مطالعات

 35- 21 ادبیات فارسی

50-36 علوم

 70 - 51 ریاضی

آزمون نمره منفی دارد
  70: تعداد سواالت 
 دقیقه90: مدت پاسخگویی

  :نام

:نام خانوادگی
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  تواند  فقط اهللا می«کند؟  کدام آیه به این موضوع اشاره می -1
  »انگیز را در جهان ایجاد کند این نظم شگفت

 لو کان فیهما اِلهه اِلّا اهللاُ لَفَسدتا) 2  اذا رایتُم الرَّبیع فَاکروا ذِکرَ النُشُور) 1
   البیتِ و یطَهرکُم تطهیراًاِنّما یرید اهللا لِیذهِب علَیکُم الرَّجس اَهلَ) 3
  الیوم تَجري کُلُّ نفسٍ بما کَسبت ال ظُلم اَلیوم اِنَّ اهللا سریع الحِساب) 4
 کدام گزینه درست است؟-2
ي کافرون بر پیامبر نـازل شـد و رسـول خـدا              پس از پیشنهاد سران قریش به پیامبر، سوره       ) 1
  .وره را خواندبه مسجد الحرام رفت و آیات این س) ص(
هـا   ها را نشان دهد، شروع بـه شکـستن بـت    براي ان که ضعف و ناتوانی بت) ع(حضرت علی ) 2

  .کرد
دیـن شـما بـراي    : فرمایـد  در قسمتی از سوره مومنون پیامبر خطاب بـه سـران قـریش مـی     ) 3

  خودتان و دین من براي خودم
 .کردند پرستی نمی و بتبه سخنان او توجه کرده ) ع(بسیاري از افراد قوم ابراهیم) 4
.به عنوان پدر مومنان و خداپرستان معرفی شده است ................ -3
 )ع(حضرت موسی) 2    )ص(حضرت محمد) 1
 )ع(حضرت ابراهیم ) 4      )ع(حضرت نوح) 3
 کدام گزینه درست نیست؟-4
 .کشد میي جنینی درون رحم مادر است که نُه ماه طول  ي زندگی، مرحله اولین مرحله) 1
  .داند قرآن کریم مرگ را پایان زندگی نمی) 2
  .رسد زندگی دنیا نامحدود است ولی روزي به پایان می) 3
  .اند براي همیشه در بهشت خواهند بود کسانی که کار نیک انجام داده) 4
فرماید؟ خدا در پاسخ به کسانی که به قیامت شک دارند چه می-5
 .ها را در آغاز آفریده است کند، بگو همان کسی که آن  زنده میهاي پوسیده را چه کسی استخوان)1
  .ي آن را خواهد دید اي کار نیک انجام دهد نتیجه هر کسی ذره) 2
  .ي آن را خواهد دید اي کار بد انجام دهد نتیجه هر کس ذره) 3
  .ستي شما دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده ا آیا آفرینش دوباره) 4

11

حاصلضرب دو عـدد بـه کـدام     .  است 35/3 و اختالف آنها     15/7 مجموع دو عدد     -57
  گزینه نزدیکتر است؟

1 (10    2 (12    3 (14    4 (16  
طول ایـن مـستطیل   .  سانتی متر است  79 متر و عرض آن      16/4 محیط مستطیلی    -58

  چند متر است؟
1 (41/1    2 (29/1    3 (18/1    4 (17/1  

 مساحت قسمت هاشورخورده چقدر است؟-59
1 (

12
11 2 (

24
23

3 (
6
5 4 (

24
21

شود؟ عدد در کدام گزینه دیده می. ي عددي بصورت زیر است  گسترده-60
004/0 +7/0 +100 +100 +100 +100 +10000 +10000 +10000 

1 (704/3400  2 (74/3040  3 (704/30400  4 (74/30400 
.است....................  یک دختر همیشه از مادرش -61
 ترسوتر) 4  تر جوان) 3    زیباتر) 2  تر قدکوتاه) 1

 ............شود   حاصل عبارت زیر می-62
4515 +........ +3030 +3015 

1 (450280  2 (760120  3 (380265  4 (460545 
 ........شود  برش دادیم، اندازه هر قسمت می3متر را   سانتی24/15اي بطول   میله-63

1 (76/2  2 (72/46  3 (08/5  4 (81/3 
شود؟ رو در کدام گزینه دیده می  ضرب مربوط به شکل روبه-64

1 (
2
12

6
13   2 (

5
12

2
13 

3 (
3
13

3
12   4 (

5
42

5
43 

65- 
4
حاصل ضرب ارقام این عدد در یکدیگر چنـد.  شده است  39 یک عدد    6/0 از   1

  شود؟ می
1 (21    2 (4    3 (0    4 (12 

3
11 1 

 4
1
1
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 است؟نادرست کدام جمله -48
  .هیچ گاه از آب ژاول در فضاي بسته استفاده نکنید) 1
  .شود آب اکسیژنه به هر نسبتی در آب و الکل حل می) 2
 .شود آب اکسیژنه یک ماده ناپایدار است و در مجاورت نور خورشید تجزیه می) 3
  .تر از آب دارد ر است چون فقط یک اتم بیشخط آب اکسیژنه مانند آب بی) 4

 داریم، کدام ویژگی ایـن دو نمونـه400 و   100ي خالص از فلز آهن به وزن           دونمونه -49
  ؟نیستیکسان 

 چگالی) 4    جرم) 3  ي انجماد نقطه) 2  ي جوش نقطه) 1
تر است؟ هاي مساوي چگالی کدام گزینه بیش در جرم-50
 هواي سرد) 4  گرمهواي ) 3  آب سرد) 2  آب گرم) 1

 ....شود  بیشتر است، ثلث عدد میواحد  135 نصف عددي از خمس آن عدد -51
1 (180  2 (270  3 (450  4 (150 

ي اعداد بزرگتر است؟  کدام گزینه از بقیه-52
1 (1000 ×001/0 ×10  2 (1000 ×100 ÷1000 
3 (001/0 ×001/0 ×001/0  4 (10000 ×0001/0 ÷01/0 

  وجود دارد؟9/891 و 04/130حیح بین دو عدد  چند عدد ص-53
 بی شمار) 4  762) 3  760) 2  761) 1

 اختالف بزرگترین و کوچکترین عدد اعشاري در اعداد زیر کدام خواهد بود؟-54
08/0- 07/1- 4/0- 1/1- 999/0- 506/0 

1 (82/0  2 (02/1  3 (7/0  4 (2/1 
 بار دیگر تکرار کرد4 و سپس این کار را ي کاغذ را از وسط تا کرد         ارشیا یک برگه   -55

بعد از باز کردن تاهاي کاغذ چند سوراخ در         . و سه سوراخ در کاغذ تا شده بوجود آورد        
  شود؟ آن دیده می

1 (128    2 (32    3 (96    4 (64  
   قرار دارد؟6/0 و 4/0 کدام عدد بین -56

1 (
6
1    2 (

4
1    3 (

3
1    4 (

2
1

3

قطعـاً مـا    ........ اِنّـا اَرسـلناك شـاهداً، مبـشّراً و        «: ي احزاب آمده است     در سوره -6
جاهاي خـالی بـا کـدام       » و بشارت دهنده و هشداردهنده    ................ فرستادیم تو را  

  شود؟ کلمات پر می
   گواه-هشدارا) 4   مهربان-جنُودا) 3   مهربان-نَذیرا) 2   گواه-نَذیرا) 1
ي قرآنی هـم خـوانی  و گوي سیر و پیاز که در کتاب آمده است با کدام آیه          گفت -7

 دارد؟
 وال تَلمِزوا اَنفسکُم) 2  وال تَلمِزوا بِااللقاب) 1
 وال تَجسسوا) 4  اِنَما المومنون اخوه) 3
، برتـرین)سـوره حجـرات   ................ . (اِن اکرمکُم عِنداهللا  : ي  ي شریفه    طبق آیه  -8

 انها در نزد خداوند چه کسانی هستند؟انس
 مسلمانان) 2  انسانهاي خوش اخالق) 1
 حافظان قرآن) 4  باتقواترین) 3
 شوند؟ به ترتیب چگونه خوانده می» بِه و اَلحیوه« کلمات -9
  الحیواتی-بِه) 2   اَلْحیات-بِهی) 1
 یواه اَلْح-بِهی) 4   اَلْحیاه-ي بِه) 3

 شود؟ به ترتیب در کدام گزینه دیده می» ارض، فتح، اِخوه«قرآنی  معنی کلمات -10
  برادر- پیروزي-زمین) 2   برادران- پیروزي-زمین) 1
  برادران- شکست-زمین) 4   برادر- شکست-آسمان) 3

. دوست شما بعد از مدتها براي گشت و گزار به شهر شما آمده است-11
ي خود را به او معرفی و نشان دهید، کـدام     خواهد جاهاي دیدنی منطقه     او از شما می   

  کار شما درست نخواهد بود؟
  .اش به بازدید از مکانها را بپرسیم از دوستمان عالقه) 1
  .ي فوتبال ببریم او را به دیدن یک مسابقه) 2
  .جاهاي دیدنی نزدیک محل زندگی را به او نشان دهیم) 3
  .براي او تهیه کنیمکتابی در مورد آثار تاریخی و دیدنی شهرمان ) 4
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رابطه علت و معلول در کدام فعالیت زیر به کار رفته است؟ -12
  هاي سرزمین من دیدنی) 1
  دار نارنجی پوش امانت) 2
 خواست خرس باقی بماند خرسی که می) 3
  یک اتفاق عجیب) 4

رسـید، کـدام کـار در ي یک تصادف مـی    شما اولین نفري هستید که به صحنه       -13
  ر دارد؟اولویت قرا

 بررسی علل تصادف براي جلوگیري از وقوع دوباره) 1
  پیدا کردن مقصر و گزارش به مقامات باالتر) 2
  ها بررسی وضعیت صدمه و آسیب به ماشین) 3
  کمک به مصدومین احتمالی) 4

................. در یک شهر حتما باید-14
  ه وجود داشته باشدبانک و مغاز) 2         شهردار ماهري وجود داشته باشد) 1
 داروخانه وجود داشته باشددکتر و ) 4 وجود داشته باشد      میدان و پارك و فضاي سبز) 3

دهد؟  و معنی آن را بهتر نشان میطمع کدام گزینه -15
  توانیم غذا و خورشت به دیگران تعارف کنیم در مهمانی تا می) 1
  دن برداریم بشقاب دیگر براي سیر ش1به جز بشقاب خودمان ) 2
 هاي درون غذاها براي دیگران بگوییم از ضررهاي پرخوري و چربی) 3
  کار کردن تا پاسی از شب براي بدست آوردن مزد بیشتر) 4

شود؟  سخن زیر از چه کسی است و با کدام کلمه کامل می-16
 .داندازن و بین دوستان جدایی می............. بدترین افرادکسانی هستند که میان مردم

 گویند ، به دروغ سخن می)ص(حضرت محمد) 1
  اندازند ، تفرقه می)ع(امام علی) 2
  کنند ، سخن چینی می)ص(حضرت محمد ) 3
  گویند ، به دروغ سخن می)ع(امام علی) 4

9

کنیم؟  از کدام ظرف در آزمایشگاه براي نگهداري آب اکسیژنه استفاده می-42
 روشن با درب بسته) 2      تیره با درب باز) 1
  روشن با درب باز) 4    تیره با درب بسته) 3

 اصله درخـت قطـع3 برگی به طور تقریبی باید       500 جلد کتاب    200ي     براي تهیه  -43
کنند اگر به طور متوسط تا پایان سـال     آموز تحصیل می     دانش 400در یک مدرسه    . شود

آموزان  برگ مصرف کند، براي تامین دفاتر این دانش100 دفتر 10آموز  تحصیلی هر دانش
  تقریبا چند اصله درخت باید قطع شود؟

1 (3    2 (6    3 (9    4 (12  
بندي مواد به درستی بیان شده است؟  درکدام گزینه تعداد دسته-44

   تا طبیعی2تا مصنوعی و 4:  الستیک- پنبه- شن- کاغذ- پشم- چوب)1
   تا طبیعی5یکی مصنوعی و :  اکسیژن- نی حصیر- کیف- مداد- آهن-ماسه) 2
 تا مصنوعی2تا طبیعی و 4:  سولفات باریم- سنگ- خاك رس-دفتر- مداد رنگی-یمسقابلمه ) 3
   مصنوعی1طبیعی و 5:  طال- قرص-ي برنج  ساقه-ت حیوانات پوس- نمک خوراکی-ماسه)4

؟شود نمیهاي زیر   بازیافت کاغذ سبب کدام یک از گزینه-45
  صرفه جویی در مصرف آب) 2    کاهش آلودگی هوا) 1
 صرفه جویی در مصرف انرژي) 4    کاهش درختان جنگل) 3

 و18 برابـر    1چگالی ماده   (تر است؟     کدام ظرف سنگین  .  چهار ظرف یکسان داریم    -46
 )باشد  می8 برابر با 2 چگالی ماده

   )2(ي  ظرف پر از ماده) 1

ظرفی که ) 2
3
 و 1ي   حجم آن از ماده2

3
   پر شده است2 حجم آن از ماده 1

  پر شده است2ي   و نصف حجم آن از ماده1ي  ظرفی که نصف حجم آن از ماده) 3

 و 1ي  ظرفی که نصف آن از ماده) 4
4
  پر شده است2ي   حجم آن از ماده1

رنگ کردن پرمنگنات پتاسیم، به ترتیـب حـل شـدن پرمنگنـات   در آزمایش بی   -47
پتاسیم در آب، بی رنگ شدن محلول بـنفش رنـگ توسـط آب اکـسیژنه، چـه نـوع                    

  باشد؟ تغییراتی می
   فیزیکی-فیزیکی) 2     شیمیایی-فیزیکی) 1
   فیزیکی-شیمیایی) 4     شیمیایی-شیمیایی) 3
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ها به دیوار کالس و  با توجه به آزمایش چسباندن بادکنک-36
 ترین بیشها، براي اینکه  چسبیدن یا نچسبیدن بادکنک عوامل موثر

 کنیم؟  تعداد بادکنک را به دیوار بچسبانیم کدام روز را انتخاب می
  هواي آرام و مرطوب در یک روز تابستان) 1
  هواي آلوده با نسیم مالیم در یک روز زمستان) 2
  هواي خشک و آرام در یک روز تابستان) 3
 هواي مرطوب با نسیم مالیم در یک روز زمستان) 4

تري دارد؟ ام مساله با بقیه تفاوت بیش نوع پاسخ به کد-37
  ؟سوختچرا با تغییر در ولتاژ باتري المپ ) 1
 بود؟خواهد تزریق آنتی بیوتیک چگونه  با تغییرات دماي بدن بیمار ) 2
  ؟اند برسند، ریختهها قبل از آنکه   میوهچرا این) 3
  ؟کند چرا پدر علی در خواب خُروپف می) 4

ها جستجو به جا مانده از قدیم را روي کدام یک از گزینه    یک باستان شناس، آثار      -38
  کند؟ نمی

 سنگ) 4    چرم) 3    چوب) 2  خاك رس) 1
اي در با توجه به تولید کاغذ از چوب درختان، با افزایش تولید کاغـذ چـه نتیجـه        -39

 ؟تعداد درختان دارد، این موضوع با کدام نمودار درست نشان داده شده است

1 ( 2( 
  

3(  4( 
باشد؟ با توجه به متن چه تعداد از موارد نوشته شده درست می -40
  .باشد تر از آب می هاي آب اکسیژنه بیش تعداد اتم: الف
  .نوع عناصر هر دو ترکیب یکسان است: ب
  .در دماي معمولی اتاق هر دو به حالت مایع وجود دارند: ج
 درست هستندهمگی نا) 4  سه جمله) 3  دو جمله) 2  یک جمله) 1

آب اکـسیژنه، نـشاسته و: ي کاغذسازي، به خمیر کاغذ به ترتیب         در یک کارخانه   -41
  کاغذ تولید شده کدام خاصیت را دارد؟. کنیم جوهر رنگی اضافه می

  کاغذي مات با استحکام مناسب) 2  کاغذ رنگی با استحکام مناسب) 1
 مناسبناحکام کاغذي مات با است) 4  کاغذ رنگی با استحکام نامناسب) 3

تعداد درختان

تولید کاغذ
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 در کدام موقعیت زیر باید سریع تصمیم بگیریم؟-17
  ماي به کالس ما آمده و قصد دوست شدن با او را داری شاگرد تازه) 1
  براي اوقات فراغت قصد شرکت در کالسهاي هنري را داریم) 2
 ایم یکی از دوستان ما پشت سر ما غیبت وبدگویی کرده است شنیده) 3
  خواهند با آنان همراه باشیم کنند و از ما می چند نفر ترقه بازي می) 4

شود؟ محصول پسته، خرما و مرکبات تولید می3 در کدام استان هر -18
 خوزستان) 4  هرمزگان) 3    فارس) 2   کرمان) 1

 دلیل خوش عطر بودن میوه و سبزیجات ایرانی نسبت به بسیاري از کـشورهاي-19
  دیگر جهان چیست؟

 خاك حاصلخیز) 2      آبیاري با رودها) 1
  آفتابی بودن) 4    رکشت در مناطق سردسی) 3

 کدام جمله درست است؟-20
 برنج یک گیاه یک ساله است) 1
  شود برنج کشور ما در شمال کشت میي  همه) 2
  شود اي آب بیشتري مصرف می در کشت گلخانه) 3
  زراعت یعنی کشت و پرورش نهال درختان) 4

» اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشـنایی افزایـد انـدردل            «ي    در جمله -21
  گزاره کدام است؟

  روشنایی افزاید) 2   اندیشه کردن در کار خالق) 1
  افزاید) 4    افزاید اندر دلروشنایی ) 3

 کدام گزینه درست است؟-22
  )اضافی(پرچم آزادي ) اضافی(ها  ط آنارتبا) اضافی(فکر من ) اضافی(روي تخته ) 1
  )اضافی(آفرینش الهی ) اضافی(عمل خویش ) اضافی(ي آغاز  نقطه) وصفی(ي دور  نقطه) 2
 )اضافی(رفتار پسندیده ) وصفی(ی آسمان آب) وصفی(دانش آموزان کوشا ) وصفی(اخالق نیکو) 3
  )وصفی(نگاه دقیق ) اضافی(شناخت خالق) اضافی(صورت علمی ) وصفی(پاسخ جالب) 4

؟شود نمی کدام گزینه در عبارت زیر دریافت -23
 ».ها، هر پنج گروه گوش کنید بچه: معلم چند کلمه روي تخته نوشت و گفت«
  ي خبري لهجم) 4    منادا) 3  جمله عاطفی) 2  جمله امري) 1
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» سخن گفتن انـدر زبـان آفریـد       / نام خدایی که جان آفرید    ه  ب« درمورد این بیت     -24
   است؟نادرستکدام گزینه 

  قافیه: جان و زبان) 2      ردیف: آفرید) 1
  جان درمصراع اول مفعول است) 4    سه جمله استاین بیت ) 3

)ترکیب وصفی و اضافی (کند؟  کدام ترکیب با بقیه فرق می-25
 آواهاي دلنشین) 4  هاي مهربانی نعمه) 3  زبان مادري) 2  زبان فارسی) 1

؟نادرست نیست کدام گزینه در مورد بیت زیر -26
 »ي زیرکی به دام افتاد با همه/ رمید از دام مرغ زیرك که می«
  .گزاره درمصراع اول از پنج کلمه تشکیل شده است) 1
  .نهاد در مصراع دوم، زیرکی است) 2
  .اال، فعل اول زمان حال و فعل دوم زمان گذشته استدر بیت ب) 3
  .در بیت باال یک ترکیب وصفی وجود دارد) 4

.بینید  در عبارت زیر چند غلط امالیی می-27
ناگهـان  . ام ي اعضاي این خانه ي شماست و من عامل پیوستگی و اتهاد همه          وطن خانه «

سوده باشد من هواسم جمـع      خاطر شما آ  : هد هد گفت  . افتد  به طمع خوراك به دام می     
  ».است

  پنج) 4    چهار ) 3    سه) 2    دو) 1
؟نادرست استي بیت زیر   کدام گزینه درباره-28

  »ي محبت و مهر و وفاي تو هم پایه/ هرگز نشد محبت یاران و دوستان«
  دربیت جمله خبري وجود دارد) 2  از دو جمله تشکیل شده است) 1
  ران و دوستان جمع هستندیا) 4  ت یاران، ترکیب اضافیمحب) 3

ي خـشنودي مـن    خشنودي تو مایه» «اي مادر عزیز که جانم فداي تو      «هاي     جمله -29
از نظـر پیـام و   » ریختم تمام جهان را به پاي تو می» «بشنوید آواز مرغان چمن  » «است

  محتوا به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
   عاطفی-ي امر- خبري-پرسشی) 2   خبري- امري- خبري-خبري) 1
   پرسشی- عاطفی- خبري-خبري) 4   خبري- امري- خبري-عاطفی) 3
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 ..........ي  ها، قید وجود دارد به جز گزینه ي گزینه  در همه-30
  هرگز نشد محبت یاران و دوستان) 1
 ام که هست رود از سینه مهرت برون نمی) 2
  سهل است اگر جان دهم اکنون براي تو) 3
  شنودي من استي خ خشنودي تو مایه) 4

 توضیح مقابل کدام گزینه درست است؟-31
  )نهاد حذف شده(قربان مهربانی و لطف و صفاي تو ) 1
 )نهاد: سراي تو(ي تو و این دل، سراي تو  این خانه خانه) 2
  )نهاد: من(گر بود اختیار جهانی به دست من ) 3
  )نهاد: رضاي تو(زیرا بود رضاي خدا در رضاي تو ) 4

دام واژه نادرست است؟ معنی ک-32
 سنجیده: موزون) 4  دعا کردن: ذکر) 3  زار سبزه: مرغزار) 2  بهاري: ربیع) 1

 کدام گزینه نادرست است؟-33
  .هاي کوتاه از نویسندگان ناشناس است داستان) 1
  .ي نخستین سرود جمهوري اسالمی ایران بود ابوالقاسم حالت سراینده) 2
  .بن علی ظهیري سمرقندي، سیاست نامه استي محمد نام دیگر سندبادنامه) 3
 .دانند داستان هفت وزیر داستانی قدیمی است که آن را از موضوعات سندباد حکیم هندي می) 4

روي کدام گزینه نادرست است؟  آرایه روبه-34
  )، جان بخشی به اشیاءتشخیص. (اند این چهار کلمه به ترتیب حروف الفبا به دنبال هم آمده) 1
  )کنایه. (بند باشیم به رعایت اخالق و آداب نیک پاي) 2
  )تشبیه. (در حقیقت مانند پنج پنجره براي شناخت آفرینش الهی است) 3
  )تضاد(برد هر جا که خاطرخواه اوست  می/ اي برگردنم افکنده دوست رشته) 4

غفلـت  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و   « عبارت   -35
از چنـد جملـه   » .از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی و گمراهی است        

  تشکیل شده است؟
  پنج جمله) 4  چهار جمله) 3  سه جمله) 2  دو جمله) 1


