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آموزشگاه پرسا

اینکه در باب مسألۀ اختیار گفته می شود که اختیار، یک حقیقت وجدانی است به چه معناست؟  1

یعنی انسان هایی که وجدان و فطرت آگاه دارند به وجود اختیار شهادت می دهند.

یعنی براي اینکه انسان اختیار داشته و بنده نفس نباشد باید به نداي وجدان پاسخ دهد.

یعنی اینکه خداوند در وجدان تمام انسان ها اختیار را به عنوان سرمایۀ کمال قرار داده.

یعنی هر انسانی وجود اختیار را در خود می یابد و می بیند که در تمام طول زندگی از آن بهره می برد.

بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است اي صنم» در پی بیان چه موضوعی است؟  2

«مسئولیت پذیري» به عنوان استداللی بر وجود اختیار «تفکر و تصمیم» به عنوان استداللی بر وجود اختیار

«مسئولیت پذیري» به عنوان شاهدي بر وجود اختیار «تفکر و تصمیم» به عنوان شاهدي بر وجود اختیار

بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است اي صنم» با کدام یک از آیات زیر ارتباط بیشتري دارد؟  3

ٍم لِْلَعِبیِد»  َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اَهللا لَْیَس بَِظالَّ لَِک بَِما َقدَّ  «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها»  «ذَٰ

ْیُل َسابُِق النََّهاِر»  ْمُس َیْنَبِغی لََها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّ ْرَض َأْن َتُزوَال...»  «َال الشَّ َماَواِت َواْألَ  «ِإنَّ اَهللا ُیْمِسُک السَّ

اگر ناخداي کشتی جهان را خدا دانسته و او را حافظ این کشتی در نظر بگیریم، کدام دو صفت اوست که مانع از غرق شدن و نابودي این  4
کشتی می شود؟

علم و قدرت حکمت و علم علم و حکمت حکمت و قدرت

آیۀ شریفۀ «قد جاءکم بصائر من ربّکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها» به کدام یک از نشانه هاي روشن بودن اختیار اشاره دارد؟  5

گرایش به نیکی و زیبایی ها تفکر و تصمیم احساس رضایت یا پشیمانی مسئولیت پذیري

«کیفر براساس اعمال آگاهانۀ انسان» و «عدم خروج موجودات از محدودة خویش» به ترتیب در ارتباط با کدام عبارات شریفه است؟  6

 «ذلک بما قّدمت ایدیکم» - «ال الّشمس ینبغی لها ان تدرك القمر»  «ذلک بما قّدمت ایدیکم» - «اِنَّ اهللا ُیمِسُک السماوات و االرض» 

 «قد جاءکم بصائر من ربّکم» - «ال الّشمس ینبغی لها ان تدرك القمر»  «قد جاءکم بصائر من ربّکم» - «اِنَّ اهللا ُیمِسُک السماوات و االرض» 

عامل اطمینان بخش به انسان در خصوص نگهبانی خداوند از جهان خلقت کدام مورد است و این نگرش چه ثمره اي در پی دارد؟  7

حکمت خداوند – تسلیم شدن در برابر قضا و قدر الهی قدرت خداوند – تسلیم شدن در برابر قضا و قدر الهی

حکمت خداوند – بهره بردن از قدرت اختیار قدرت خداوند – بهره بردن از قدرت اختیار

ْرَض َأْن َتُزوَال...»  بیانگر کدام موارد است؟ َماَواِت َواْألَ َ ُیْمِسُک السَّ آیۀ شریفۀ  «ِإنَّ اهللاَّ  8

توحید در ربوبّیت - قدر و قضاي الهی توحید در ربوبّیت - هدایت و امداد الهی

توحید در خالقیّت - قدر و قضاي الهی توحید در خالقیّت - هدایت و امداد الهی

اگر بگوییم «کار انسان، هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به ارادة خداوند» سخن .................. گفته ایم که مبناي آن، قبول علل  9
.................. است و حاکی از .................. الهی است.

نادرستی - عرضی - قضاي درستی - عرضی - تقدیر نادرستی - طولی - قضاي درستی - طولی - تقدیر
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به دوش کشیدن مکافات اعمال پیش فرستاده شده با اختیار خود انسان در عالم عقبی، مفهوم مستنبط از کدام آیۀ مبارکه است و کدام  10
بیت می تواند تأییدي بر این پژوهش قرآنی باشد؟

«َو َمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» - «گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟»

َمْت َأْیِدیُکْم» - «گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟» «َذلَِک بَِما َقدَّ

َمْت َأْیِدیُکْم» - «هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟» «َذلَِک بَِما َقدَّ

«َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» - «هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟»
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