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 {19-انسان عزیز همواره به ندای عقل و نفس اماره گوش فرا می دهد و تسلیم نفس لوامه نمی شود. }م -
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 [58]خدر قرآن کریم اختصاص به جنس خاصّی دارد ؟ چرا ؟  مآدبنی و اِنس آیا کلمة -19

 مشخِّص کنید .با ) ص/ غ (   های زیر رادرستی یا نادرستی گزاره -11
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