
 

 

 دوازدهم االت کنکور سراسری سو

     به تفکیک دروس  

 درس اول 
 99تجربی    های انسان، کدام است؟ی طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادمایه  -1

 ( من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار 2( ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته             1

 الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید ( انتم 4( کلما زید فی ایمانه زید فی بالئه             3
ی شررری،ه، کاکی از آن اسررت هر موجودی در کد  ودل تجخی بدا  داوند و نرررانتر ککدت و لدرت ا هی پیام کدام آیه -2

 99تجربی  است؟

 ( ) کل یوم هو فی شان( 2( ) و لم بکن له کفوا احد(                                             1

 ( ) ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه( 4اهلل نور السماوات و االرض(                                    ( ) 3
 99ریاضی   از آیه ی شری،ه ی )اهلل نور ا سداوات و االرض...( کدام م،هوم، دریافت می شود؟ - -3

 ن و زمین می باشد. هر چیزی در این جهان، نشانگر نور خالق و پروردگار  جهان است و روشنی بخش آسما ( 1

 شناخت ذات خداوند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل، اما هدفی قابل دسترسی است. ( 2

 هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.  ( 3

 د را از او می گیرند و به سبب او نورانی می شوند.خداوند نور هستی است و تمام موجودات تنها در مرحله ی  پیدایش وجود خو  (4

  را بیان ندود  و چرا  امکان دسرترسری به آن برای جوانان و نوجوانان بیررتر اسرت؟  «ما رایت شریاا اال و رایت اهلل لبخه و بعد  و معه  »کدام بیت م،هوم عبارت -4

 99 ارج از کرور  

 نشان از قامت رعنا تو بینم ـ معرفت عمیق و واال        به هر جا بنگرم کوه و در و دشت                   ( 1

 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت                 نشان از قامت رعنا توبینم ـ پاکی و صفای قلب  ( 2

 به بینندگان آفریننده را                                 نبینی مرنجان دو بیننده را ـ پاکی  و صفای قلب  ( 3

 فریننده را                                  نبینی مرنجان دو بیننده را ـ معرفت عمیق و واالبه بینندگان آ ( 4

 99زبان    بیت زیر، بیانتر کدام آیه ی شری،ه است؟ -5

 "ما همه شیران ولی شیر علم                     حمله مان از باد باشد دم به دم "

 (» قل اهلل خالق کل شیء و هو الواحد القهار« 2                «   رب السماوات و االرض قل اهللمن قل  (»1

 ( »  و من الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان« 4«  یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید (» 3
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 درس دوم 
 99تجربی    شود؟کدام پیام دریافت می«فاتدذتم من دونه او یاءلل من رب ا سداوات و االرض لل اهلل لل أَ   »یی شری،ه از آیه  -6

اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت  ( 1

 باشد، شرک در مالکیت هم دارد.

دا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس روشن است که مشرکان خالقیت خ ( 2

 پذیرفتند.خواستن از او و نفی شرک را نمی

یر در آن چیز را دارند و دیگران بدون  یاعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و عرض او، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغ ( 3

 توانند در آن تصرف کنند.ی وی نمیاجازه

که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را گوید: شما قرآن به مشرکان می ( 4

 دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرید. 
 99زبان    از آیه ی شری،ه ی ) لل أَ غیر اهلل ابغی ربا و هو رب کل شیء...( کدام م،هوم، دریافت می شود؟ - -7

 قرار دارد، یعنی هم خودش و هم نیرو و توانش از خداست.تدبیر انسان ها در طول ربوبیت الهی  ( 1

 چون خداوند خالق و مالک و ولی جهان است تنها رب هستی نیز می باشد، انسان نقشی در پرورش ندارد. ( 2

 اگر خداوند را مدبر اصلی بدانیم و در عرض ربوبیت الهی برای انسان تدبیر قائل شویم دچار شرک نشده ایم.  ( 3

 یاری است که تدبیر مخلوق به دست اوست، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبیت الهی قرار دارد.خداوند صاحب اخت ( 4

 99هنر  را و ی انسان ها معرفی می کند به چه معناست و کدام آیه ی شری،ه، کاکی از آن است؟ "ص  "اینکه  داووند پیامبر اکرم  -8

)...قل أَ فاتخذتم من دونه اولیاء   -واگذار کرده است  "ص  "یامبرچون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پ ( 1

 ال یملکون النفسهم نفعا و الضرا( 

) ...ما لهم من دونه من ولی و ال  -واگذار کرده است  "ص  "چون والیت خداوند مطلق است، بخشی از والیت خود را به پیامبر ( 2

 یشرک فی حکمه احدا( 

)...قل أَ فاتخذتم من دونه اولیاء ال   -و رساننده ی فرمان هایش قرار داده است  را واسطه والیت خود "ص"خداوند پیامبر ( 3

 یملکون النفسهم نفعا و الضرا( 

) ...ما لهم من دونه من ولی و ال --را واسطه والیت خود و رساننده ی فرمان هایش قرار داده است  "ص"خداوند پیامبر ( 4

 درس سوم      یشرک فی حکمه احدا( 
 99تجربی    موکد از آراما روکی ثدر  چیست و نتا  او به مرکالت زندگی چتونه است؟ ر ورداری انسانب -9

 داند. اش میهای آیندهی موفقیت اعتقاد در یگانگی خدا ـ آن را زمینه ( 1

 داند.اش میهای آیندهی موفقیت اخالص در بندگی خدا ـ آن را در زمینه ( 2

 داند. رضایت الهی از عملکرد خود میی ها را نشانهاعتقاد در یگانگی خدا ـ آن ( 3

 داند.ی رضایت الهی از عملکرد خود میها را نشانهاخالص در بندگی خدا ـ آن  ( 4
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بر دسرتور   عدل به فرمان امام  دینی)ر ( مبنی بر  بریز ندودن عا م از محبت و عرر  نسربت به تات ک  و ن،رت و بغع عدخی نسربت به دشردنان  دا، مبتنی -10

 99ریاضی    ه است؟کدام آیه ی شری،

 ( ) و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخرة من الخاسرین( 1

 ( ) یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة( 2

 () قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور رحیم( 3

 لم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت( ( ) أَ 4
 99ریاضی    یام آیه ی شری،ه ی ) ان اهلل ربی و ربکم فاعبدو  هذا صراط مستقیم( کدام است؟پ -11

 ربوبیت الهی، خاستگاه پرستش خداوند است.  ( 1

 اعی وجود دارد.ارتباط دوسویه بین توحید فردی و اجتم ( 2

 بازتاب توحید عملی، در زندگی فردی را بیان نموده است. ( 3

 به افزایش معرفت و شناخت نسبت به ربوبیت خداوند توجه دارد. ( 4
 99 ارج از کرور    اتدذ ا هه هوا ( والع شد ، در دام شرک جدید و پیچید  گرفتار گرته است؟  چرا فردی که مصداق عبارت شری،ه ی ) من -12

 لذات و شهوات در دلش فزونی یافته است و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند. ( 1

 لذات و شهوات دردلش فزونی یافته است و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. ( 2

 ن جهان را به دست آورده است و معنویت نیایش با پروردگار را درک نمی کند.قدرت تصرف در ای ( 3

 قدرت تصرف در این جهان را به دست آورده است و در دنیا خود را مشغول و سرگرم نموده است. ( 4
 99زبان    پیام کدام آیه ی شری،ه ، بیانتر شرک عدخی است و آن ها به چه ص،ت ناپسندی دچار شد  اند؟ -13

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی  –ذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة ...( ) ال تتخ( 1

 توجه به تمایالت دانی و ارضاء آنها  -) ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة ...( ( 2

 تمایالت دانی و ارضاء آنها توجه به  -) و من الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان به ...( ( 3

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی  -) و من الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمان به...( ( 4

 99هنر  با توجه به تعا یم لرآن کریم چه کسی دارای شدصیت ناپایدار است و عخت این نا آرامی چیست؟ -14

 امیال نفسانی تسلیم بودن در برابر  -) شفا جرف ها(  ( 1

 بی توجهی و اجتناب از امیال نفسانی -) شفا جرف ها(  ( 2

 تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی  -) اتخذ الهه هواه(  ( 3

 بی توجهی و اجتناب از امیال نفسانی  -) اتخذ الهه هواه(  ( 4

 درس چهارم 
 99تجربی  ی شری،ه، تناسب م،هومی دارد؟  بیت زیر با کدام آیه  -15

 "مرغی دگر نه                           که عنقا را بلند است آشیانهبرو این دام بر  "

 ( ) قال رب السجن احب الی مما یدعونیی الیه( 1

 ( ) ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم( 2
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 ( ) قل انما اعظکم بواحدة ان تقومو هلل مثنی و فرادی( 3

 یه و کیال( ( ) ا رایت من اتخذ الهه هواه ا فانت تکون عل4
 99ریاضی   شرط لبو ی تدامی اعدال انسان چیست و کدام آیه ی شری،ه، کاکی از آن است؟ -16

 ایمان ـ ) قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ...(   ( 1

 اخالص ـ ) قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ...(  ( 2

 ) من آمن باهلل و الیوم االخرة و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ...(  -ایمان ( 3

 ) من آمن باهلل و الیوم االخرة و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ...(-اخالص ( 4

 99 ارج از کرور    اگر فردی در ما  مبارک رمضان تنها برای سالمت جسم روز  بتیرد، ککم روز  ی آن فرد، کدام است؟ -17

 است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  باطل ( 1

 باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.  ( 2

 بال اشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  ( 3

 بال اشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد. ( 4
 99انسانی    من ا ناس من یعبد اهلل عخی کرف فان اصابه  یر اطدان به ...( به کدام موضوع، اشار  دارد؟ آیه ی شری،ه ) و -18

 کسی که هوای نفس را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح دهد، گرفتار شرک شده است. ( 1

 تن ایمان و اسالم قرار ندارند، از این رو تزلزل دارند. افرادی را که دین خود را از بزرگان و اجدادشان می گیرند، در م ( 2

 افراد سست عنصر و با ایمان ضعیف در هر جامعه ای وجود دارند و معیار حقانیت دین را مسائل مادی می پندارند. ( 3

 کرده است.بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی بی رغبت شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند آن ها را فراموش  ( 4
 99انسانی    یافت می شود؟از آیه  ی شری،ه ) أَ  م اعهد ا یکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا ا ریطان انه  کم عخو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مسقیم( کدام پیام در - -19

 فرزندان آدم چون با خدا پیمان بستند، هرگز شیطان را نمی پرستند چون او دشمن پنهان است.  ( 1

 دشمن پنهان و اعالم شده ی شماست، پس از او پیروی نکنید و مراقب توطئه های او باشید. شیطان  ( 2

 شیطان یک پیمان الهی است و همگان ملزم به اجرای مفاد آن هستند.  ز خدا پرستی و عدم اطاعت ا ( 3

 نتخاب می کند. انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خداوند و بندگی هوای نفس قرار دارد و همیشه بهترین راه را ا ( 4

کدام م،هوم،    از آیه ی شرری،ه ی ) لا ت فذ کن ا ذی  دتننی فیه و  قد راودته عن ن،سره فاسرتعصرم و  ان  م ی،عل ما آمر   یسرجنن و  یکونا من ا صراغرین( - -20

 99زبان    دریافت می شود؟

 کسی که به مقام مخلصین رسیده بود، در برابر وسوسه های شیطان نفوذ ناپذیر شده بود. ( 1

 به سوی گناه و فساد گسترده بود.  "ع"همسر عزیز مصر، دام هایی برای کشاندن حضرت یوسف  ( 2

 به سوی گناه و فساد استفاده کرد تا خود را تبرئه نماید.  "ع  "همسر عزیز مصر، از زنان مصر برای تحریک حضرت یوسف  (3

 ، حق را از باطل تشخیص دهد.به درجه ای از باور رسیده بود، که می توانست در شرایط سخت  "ع "حضرت یوسف ( 4

گسرترد  بود تا ایرران را به گنا  و فسراد  "ع "پیام کدام آیه ی شرری،ه، کاکی از این اسرت که شریطان توسرس هدسرر عزیز مصرر دامی برای کضررت یوسر    - -21

 99هنر  بکراند؟

 ) و لو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اهلل(  ( 1

 فانت تکون علیه وکیال( ) أَ رایت من اتخذ الهه هواه أَ  ( 2
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 ) و لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین(  ( 3

 ) أَ لم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین(  ( 4

 درس پنجم
 
 99تجربی    ایم؟اگر بتوییم مدخولات جهان، مقدر به تقدیر ا هی هستند، به کدام موضوع اشار  کرد   -22

 شود.مخلوقات جهان، از آن جهت که با فرمان و حکم و خواست خداوند، انجام می ( 1

 باشد.ها به اجرا و اراده الهی میها و ویژگی کاریی موجودات و ریزهی جهان با همهنقشه  ( 2

 کند. وقات جهان را تعیین میلهای مخخدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی ( 3

 پایان دادن و حتمیت بخشیدن کارها به اراده خداوند است.به انجام رساندن و  ( 4

 99ریاضی   از آیه شری،ه ی ) ت ک بدا لدمت ایدیکم و ان اهلل  یس بظالم  خعبید( کدام م،هوم، دریافت می شود؟ -23

 عقوبت ها و مجازات بر اساس اعمال اختیاری خودمان می باشد.  ( 1

 پاسگزار باشیم. خداوند بشر را هدایت نموده تا ناسپاسی نکنیم و س ( 2

 با زندگی در یک جهان قانونمند، امکان انتخاب و فعالیت وجود دارد. ( 3

 مجازات اخروی به خاطر اعمال پیشین انسان است و او در آن نقشی نخواهد داشت. ( 4
 99 ارج از کرور    ذیرفتن اینکه ) ان اهلل  یس بظالم  خعبید( با توجه به آیات و روایات به کدام د یل است؟پ -24

 . ن می تواند با آگاهی کامل خود را با پاداش و کیفر هماهنگ کندو با وضع قوانین سعادت خود را تضمین کندانسا  ( 1

 بر غضب سبقت یافته و خداوند در پی تنبیه و مجازات بدکاران نیست. مطابق با سنت الهی رحمت  ( 2

 . در قیامت گزارشی دقیق که فرشتگان آن را ثبت کرده اند، نمایش داده می شود ( 3

 .کنون برای انسان قابل مشاهده نیست انچه انسان با خود به قیامت می رود باطن اعمالی است که هم آ ( 4
 99 ارج از کرور    جاءکم بصائرکم من ربکم فدن ابصر فخن،سه و من عدی فعخیها...( کدام م،هوم، دریافت می شود؟  از آیه ی شری،ه) لد  -25

 خداوند، امور جهان را تدبیر می کند و قوانینی را برآن حاکم کرده و جهان مطابق با آن قوانین عمل می کند. ( 1

 عملی که از ما سر می زند همگی وابسته به اراده ی خداوند است.وجود اختیار در انسان ناشی از اراده ی الهی است و  ( 2

 خداوند، به انسان عقل و فکر عطا کرده و با همین قوه بشر را راهنمایی کرده تا او خود به قله های کمال و ترقی برسد.  ( 3

 زندگی خود برنامه ریزی کنیم. خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، برای ( 4

 99انسانی    به ترتیب، کاکی از کدام موضوعات است؟  "مساو یت پذیری "و   "دریافت پادال های وص  نردنی "،  "اکساس رضایت یا پریدانی " -26

 از میوه های درخت اخالص –شواهدی بر وجود اختیار   -شواهدی بر وجود اختیار ( 1

 شواهدی بر وجود اختیار  -درخت اخالصاز میوه های  –شواهدی بر وجود اختیار  ( 2

 از میوه های درخت اخالص –شواهدی بر وجود اختیار   -از میوه های درخت اخالص  ( 3

 شواهدی بر وجود اختیار -از میوه های درخت اخالص -از میوه های درخت اخالص ( 4
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 99زبان    در داستان دزدی از باغ، بیت زیر را برای توجیه کدام مورد، بیان شد  است؟ -27

 "گفت از باغ خدا بنده ی خدا                          می خورد خرما که حق کردش عطا "

 ( انکار اختیار و اراده ی انسان در انجام کارها 2غیر اختیاری بودن بسیاری از امور در عالم هستی         ( 1

 ختیار و تابع قوانین طبیعی ( وجود امور خارج از ا4(تصمیم گیری بر مبنای اختیار و پذیرش عاقبت امور       3

 درس ششم 
پوشری  دا او را مغرور سرازد و با سرتایا مردم فری،ته و شری،ته  ود  چه بسرا اکسران پیاپی  دا، کسری را گرفتار کند و پرد   "فرماید:  می "ع "کضررت عخی   -28

  ی عدخا چیسرت؟ شرود و نتیجه کضررت، کدام سرنت ا هی شرامل او میبا توجه به فرمایا    "گردد و  دا هیچ کس را هدانند او امتحان و آزمایا نکرد  اسرت.

 99تجربی  

 ( سنستدرجهم من حیث ال یعلمونابتالءـ )  ( 1

 ( سنستدرجهم من حیث ال یعلمونامالءـ )  ( 2

 ابتالءـ ) و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانو یکسبون(  ( 3

 امالءـ ) و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون(  ( 4

 و ان اهل ا قری آمنوا و اتقوا  ،تحنا عخیهم برکات من ا سررداء و االرض و  کن کذبوا فا ذناهم بدا کانوا یکسرربون( کدام م،هوم ،   از آیه ی شررری،ه ی ) و -29

 99ریاضی   دریافت می شود؟

 شناخت و معرفت به خداوند سبب نزول برکات الهی می شود و دروغ شمردن آیات الهی باعث نزول عذاب است.  ( 1

 سبب نزول برکات الهی می شود و عامل محرومیت های مردم، اعمال خود آن ها است. ایمان و تقوی جمعی  ( 2

 نداشتن ایمان و تقوای الهی سبب می شود که جامعه از نعمت های مادی مانند نزول باران بی بهره شود.  ( 3

 صرف توجه به امور معنوی و باور های دینی مردم باعث شکوفایی زندگی مادی و معنوی مردم می شود. ( 4

 99انسانی   یه ی شری،ه ی ) و ا ذین جاهدوا فینا  نهدینهم سبخنا( مرتبس با کدام مورد است؟آ -30

 داشتن روحیه حق پذیری در کسب توفیق الهی نقش تعیین کننده دارد. ( 1

 امداد عام الهی شامل کسانی می شود که با نیت پاک، قدم در راه حق می گذارند. ( 2

 دهند از امداد الهی برخوردار می شوند. کسانی که به ندای حقیقت پاسخ مثبت می  ( 3

 خداوند به بندگان خود محبت دارد و با همه ی آنان چه نیکوکار و چه گناهکار با مهربانی رفتار می کند. ( 4

از کدام صر،ت  در این سرنت   داوند ، سرنت کاکم بر زندگی معاندان و غرق شردگان در گنا  کدام اسرت و سرور  اعراف  183و  182مطاب  آیه ی شرری،ه ی  -31

 با تغییر  99زبان    ؟کند  ود پرد  برداری می 

      ( غفور رحیم)  -( ابتالء4  (        غفور رحیم)  -(امالء3          ( ان کیدی متین)  -( ابتالء2(       ان کیدی مهین)  -امالء ( 1
جاء با حسرن  فخه عررر املا ها و من جاء با سریا  فال یجزی اال ملخها و هم ال یظخدون( کدام م،هوم دریافت می شرود و با کدام سرنت   از آیه ی شرری،ه ی ) من -32

 99زبان    مرتبس است؟

 سبقت رحمت بر غضب  -کارهای نیک و بد همراه انسان است و در قیامت از او جدا نمی شود ( 1

 تاثیر اعمال در زندگی انسان  -یامت از او جدا نمی شودکارهای نیک و بد همراه انسان است و در ق ( 2

 سبقت رحمت بر غضب -اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعا در دنیا نتیجه اش را می بیند  ( 3

 تاثیر اعمال در زندگی انسان  -اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعا در دنیا نتیجه اش را می بیند ( 4
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ی ) و  و ان اهل ا قری آمنوا و اتقوا  ،تحنا عخیهم برکات من ا سررداء و االرض( نا ر برکدام سررنت ا هی اسررت و با کدام روایت، هم م،هوم    شررری،ه آیه ی  -33

 99هنر  است؟

 من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال  -تاثیر اعمال انسان در زندگی او ( 1

 بالذنوب اکثر ممن یموت باالجال من یموت  -توفیق الهی از امداد عام خداوند ( 2

 من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار  -تاثیر اعمال انسان در زندگی او ( 3

 من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار   -توفیق الهی از امداد عام خداوند ( 4

 99هنر  هان را سنتین تر می نداید؟ریره در کدام ویژگی ن،سانی دارد و چتونتی بار گناو استدراج  گرفتار شدن در سنت امال - -34

 خداوند شرایط را چنان فراهم می سازد که وی بتواند آسان تر گرفتار گناه شود.  -فراموشی و قدر ناشناسی ( 1

 خداوند شرایط را چنان فراهم می سازد که وی بتواند آسان تر گرفتار گناه شود.  -لجاجت و دشمنی با حق ( 2

 مکانات با اختیار و اراده ی خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر می شود.مهلت ها و ا -فراموشی و قدر ناشناسی ( 3

 مهلت ها و امکانات با اختیار و اراده ی خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر می شود. -لجاجت و دشمنی با حق ( 4
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