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 : تا تَجِ تِ آیِ 
چرا هَجَدات پیَستِ از خذاًٍذ در خَاست دارًذ؟  (الف
 چرا خذاًٍذ ّر لحظِ دست اًذرکار اهری است ؟ (ب
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 .تا تَضیح علل طَلی ٍ عرضی راتطِ اختیار اًساى تا خذاًٍذ را تَضیح دّیذ
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