
اختیار، که به معناي توانایی بر انجام یک کار و یا ترك آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گزینه 4  1
گرفتن براي انجام یک کار یا ترك آن است.

دقت کنید که وجدانی بودن اختیار آن را بی نیاز از استدالل می کند و از این جهت بیتی که در سوال مطرح شده است به «تفکر و تصمیم» اشاره داشته و شاهدي بر گزینه 3  2
وجود اختیار است.

این بیت از این جهت که به اختیار اشاره دارد، پس با آیۀ  «َقْد َجاَءُکْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» ارتباط مفهومی دارد. گزینه 1  3

اعتقاد به خداي حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. به عبارت دیگر، کشتِی جهان ناخدایی دارد گزینه 4  4
که به موجب علم و قدرت ناخدا، هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد. 

ترجمۀ آیۀ «قد جاءکم بصائر من ربکم» بیان گر این نکته است که خداوند دالیل روشن خود را براي انسان می فرستد و این انسان است که ابتدا تفکر می کند و جوانب گزینه 3  5
کار را می سنجد و از میان چند راه یکی را انتخاب می کند. این بیان گر «تفکر و تصمیم» و از دالیل اختیار در انسان است.

با توجه به آیه « .... ذلک بما قدمت ایدیکم»  (این عقوبت به خاطر کردار پیشین شماست)  کیفر براساس اعمال آگاهانه انسان است. گزینه 1  6
خداوند دربارة قدر و قضاي الهی و این قانومندي تخلف ناپذیر و استوار مثالی می زند:  «ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر» 

اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. این بینش به انسان اطمینان خاطر می دهد که گزینه 4  7
می تواند در این جهان از قدرت اختیار خود بهره ببرد.

ْرَض َأْن َتُزوَال َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَکُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه:  همانا که خداوند نگه می دارد آسمان ها و زمین را از اینکه نابود شوند؛ و اگر َماَواِت َواْألَ َ ُیْمِسُک السَّ آیۀ شریفۀ « ِإنَّ اهللاَّ گزینه 2  8
بخواهند نابود شوند؛ کسی نمی تواند آنها را حفظ کند مگر خود خداوند»، بیانگر نگهبانی خداوند از جهان است که مربوط به تدبیر امور جهان بوده و توحید در ربوبیت را می رساند. این آیه به

ویژگی پایداري جهان و نگهبانی خدا اشاره دارد که به ترتیب بیانگر قدر و قضاي الهی است.

وابستگی کار انسان به ارادة خود و ارادة خداوند  سخنی درست گزینه 1  9

مبناي سخن  قبول علل طولی  ارادة انسان در طول ارادة خدا

                حاکی از تقدیر خداوند

ٍم ِلْلَعِبیِد : این [عقوبت]، به خاطر کردار پیشین شماست، [و نیز به خاطر آن است که] خداوند هرگز به بندگان َ َلْیَس ِبَظالَّ َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اهللاَّ خداوند در آیۀ « َذِلَک ِبَما َقدَّ گزینه 3  10
ستم نمی کند.» به مکافات اعمال پیش فرستاده شدة انسان در آخرت (عالم عقبی) اشاره کرده است که نشان از مسئولیت پذیري انسان است. موضوع «مسئولیت پذیري و مجازات» در بیت «هیچ

گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟» تأیید شده است.
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