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اینکه «اختیار و اراده در انسان، ناشی از ارادة الهی است» بیانگر چیست و رابطۀ ارادة انسان با ارادة خدا از چه نوعی است؟  . 1

قدر الهی - اثرگذاري خاص به طور مستقیم  قضاي الهی - اثرگذاري خاص به طور مستقیم 

قدر الهی - وابستگی به عامل باالتر   قضاي الهی - وابستگی به عامل باالتر 

به ترتیب «اعطاي ویژگی مختار بودن به انسان» و « فرو ریختن دیوار کج» بیانگر چیست و خروج از دومین آن چگونه است؟  . 2

قدر- قضا- ممکن قدر- قدر- ممکن قضا- قضا- غیرممکن قضا- قدر- غیرممکن

اندیشیدن و سنجش جوانب کارها و سپس دست به عمل زدن بیانگر کدام یک از نشانه هاي اختیار در وجود انسان است و با کدام بیت ارتباط دارد؟  . 3

احساس رضایت یا پشیمانی- گر نبودي اختیار این شرم چیست/ این دریغ و خجلت آزرم چیست؟

تفکر و تصمیم- این که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است اي صنم

تفکر و تصمیم- گر نبودي اختیار این شرم چیست/ این دریغ و خجلت آزرم چیست؟

احساس رضایت یا پشیمانی- اینکه فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است اي صنم

اگر انسانی بنا به دستورات عقل، با برخاستن از کنار دیواري سست به دیوار محکمی پناه ببرد، صحت کدام نگرش را اثبات نموده است؟  . 4

اگر قرار باشد دیوار بر سر انسان خراب شود و مرگ انسان فرا رسد، انسان هیچ مفري ندارد!

هر چیزي در جهان قاعدة خاص خود را دارد که توسط  انسان قابل بهره گیري است.

اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه هر نظمی را بر هم می زند!

بدون پذیرش قدر و قضاي الهی، هیچ نظمی برقرار نمی شود و تقدیر چیزي وراي نظم و قانومندي است.

اگر از ما پرسیده شود «چرا خداوند متعال به انسان قدرت انتخاب را اعطاء نموده است؟» کدام پاسخ صحیح است و قوانین حاکم بر نظام هستی چه  . 5
رابطه اي با شکوفایی اختیار انسان دارند؟

تا با برنامه ریزي به قله هاي کمال برسد و  تا جایی پیش رود که جز خدا کسی عظمت آن را نمی داند- بستر و زمینه ساز

تا با برنامه ریزي به قله هاي کمال برسد و  تا جایی پیش رود که جز خدا کسی عظمت آن را نمی داند- مانع و محدود کننده

تا براي ساختن امروز و فرداي خویش و جامعه تالش کند و ثمرات تالش خود را مشاهده کند- مانع و محدود کننده

تا براي ساختن امروز و فرداي خویش و جامعه تالش کند و ثمرات تالش خود را مشاهده کند- بستر و زمینه ساز

«در یک ردیف بودن علت ها» و «قرار دادن علت ها در مرتبه هاي مختلف نسبت به هم» به ترتیب به کدام دسته علل اشاره دارد؟  . 6

عرضی- طولی عرضی- عرضی طولی- طولی طولی- عرضی  

«جبران نمودن زیانی که به دیگران رسانده ایم» بیانگر کدام نشانه ي اختیار است و آنچه مبناي تصمیم گیري هاي ما و تعیین کننده ي عاقبت و سرنوشت  . 7
ماست، چیست؟

احساس رضایت یا پشیمانی – قدرت انتخاب نامحدود و مطلق احساس رضایت یا پشیمانی – اختیار و اراده ي محدود

مسئولیت پذیري - اختیار و اراده ي محدود مسئولیت پذیري - قدرت انتخاب نامحدود و مطلق

بازتاب گرفتاري انسان به غفلت از خدا و عامل خروج تدریجی  از آن به ترتیب کدام هستند؟  . 8

عدم رؤیت آیات الهی و محرومیت از دلدادگی به خدا - نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خدا

عدم رؤیت آیات الهی و محرومیت از دلدادگی به خدا -دوري از گناه و انجام واجبات

سوزاندن ریشۀ درخت اخالص و بندگی و نابودي تدریجی آن - دوري از گناه و انجام واجبات

سوزاندن ریشۀ درخت اخالص و بندگی و نابودي تدریجی آن - نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خدا

«کیفیت و کلیۀ روابط بین موجودات» و «نقشۀ جهان با همۀ ویژگی ها و قانون هایش» به ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی اشاره دارند؟  . 9

تقدیر – تقدیر قضا – تقدیر قضا – قضا تقدیر – قضا

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



تأثیر یک عامل در عامل دوم و انتقال تأثیر بر معلول دیگر و تأثیر مشارکت عوامل در پیدایش یک پدیده به ترتیب بیانگر چیست و هر یک در کدام  . 10
مثال ترسیم شده است؟

طولی- عرضی- کار نوشتن- رویش یک گل عرضی- طولی- رویش یک گل- کار نوشتن

طولی- عرضی- رویش یک گل- کار نوشتن عرضی- طولی- کار نوشتن- رویش یک گل

فهم درست از نقش اختیار انسان، در عین حاکم دانستن مشیت خداوند بر تمام امور هستی، شاکله کدام جهان بینی در اندیشه  انسان موحد است؟  . 11

اراده انسان در طول اراده خداست و فعل اختیاري با آن منافات دارد.

خداوند به انسان، ویژگی مختار بودن را عطا کرده و تمام اعمال او وابسته به اراده خداست.

اراده انسان و مشیت خدا، در یک ردیف قرار دارند و در فعل اختیاري، اثر مستقیم انسان، حقیقتی مشهود است.

تقدیر  الهی چنین بوده است که  انسان داراي اختیار باشد و نسبت به اراده خداوند، در مرتبه یکسان قرار گیرد.

معناي اینکه اختیار انسان یک تقدیر الهی است در کدام مورد به درستی آمده است؟  . 12

تقدیر وقتی به حادثه اي تعلق گرفت، هر قانونی را لغو می کند. قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافات دارد.

خداوند اینگونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد. تقدیر چیزي وراي قانونمندي و نظم است و گریزي از آن نیست.

آنگاه که مشارکت و همکاري چند عامل به صورت مجموعه اي در پیدایش یک معلول، نقش ایفا کند و اگر علتی به ترتیب، علت بودن خود را از عامل  . 13
باالتر بگیرد، به ترتیب کدام نوع علل معرفی گردیده است و رابطۀ اختیار انسان با ارادة الهی از نوع کدامین مورد است؟

عرضی – طولی – نخستین طولی – عرضی – دومین عرضی – طولی – دومین طولی - عرضی – نخستین

کدام یک از ابیات زیر «با پذیرش آثار و عواقب عمل انسان» ارتباط معنایی دارد؟  . 14

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟  گر نبودي اختیار این شرم چیست؟

 ور نیایی من دهم بد را سزا؟ هیچ گویی سنگ را فردا بیا  

خود دلیل اختیار است اي صنم این که فردا این کنم یا آن کنم 

 اختیار است، اختیار است، اختیار گفت: توبه کردم از جبر اي عیار 

کدام مورد پندار غلط برخی را درباره قضا و قدر الهی تعیین نموده است؟  . 15

جهان آفرینش مملو از قضا و قدر الهی است.  قضا و قدر با اختیار انسان منافاتی ندارد. 

تقدیر همان قانونمندي و نظم جهان است.  تقدیر وراي قانونمندي و نظم جهان است. 

همنوایی با شاعر در بیت «هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟» اعتراف به کدام یک از شواهد وجود اختیار است؟  . 16

مسئولیت پذیري احساس رضایت یا پشیمانی  تفکر و تصمیم  حقیقتی وجدانی 

«استوار شدن عهد و پیمان» مؤید کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان است و با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  . 17

مسئولیت پذیري - گر نبودي اختیار این شرم چیست/ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 

مسئولیت پذیري - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا 

احساس رضایت یا پشیمانی - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا 

احساس رضایت یا پشیمانی - گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 

با تدبر در کالم علوي که فرمودند: «از قضاي الهی به قدر الهی پناه می برم» درمی یابیم که این کالم در تباین با کدام موضوع است؟ و مؤید چیست؟  . 18

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست بلکه عامل آن است - فرو ریختن دیوار کج تقدیر الهی است. 

اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك انسان نیست بلکه عامل آن است - قضا متناسب با تقدیر خاص است. 

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است - قضا متناسب با تقدیر خاص است. 

حرکت و تغییر مکان براساس دستور عقل بی فایده است - فرو ریختن دیوار کج تقدیر الهی است.

« تردید در انتخاب از بین چند گزینه » و  « پایبندي به پیمان نامه ها »  به ترتیب بیانگر کدام شواهد وجود اختیار هستند؟  . 19

تفکر و تأمل – مسئولیت پذیري خرسندي پس از کار – احساس پشیمانی

مسئولیت پذیري – تفکر و تأمل مسئولیت پذیري – خرسندي پس از کار
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از آیۀ شریفۀ  «َقد َجاَءکم بَصاِئُر ِمن َربِّکم َفَمن َأبَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعلیَها...»  کدام مفهوم، دریافت می شود؟  . 20

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

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

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

خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، براي زندگی خود برنامه ریزي کنیم.  

هریک از موارد زیر به ترتیب از مصادیق چیست؟ چه رابطه اي بین این موارد وجود دارد؟   . 21
- اراده خداوند 

- برخورداري انسان از اراده

قضا - تقدیر - عرضی  قضا - تقدیر - طولی  تقدیر - قضا - طولی  تقدیر - قضا - عرضی 

کدام مورد پیرامون قانونمندي و نظام حاکم بر جهان خلقت بدرستی تبیین شده است؟  . 22

تجلی تقدیر الهی و الزمۀ کار اختیاري انسان است.  تجلی تقدیر الهی و مولود کار اختیاري انسان است. 

تجلی کار اختیاري انسان و نشانۀ تقدیر الهی است.  تجلی کار اختیاري انسان و الزمۀ تقدیر الهی است. 

زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان چیست؟ درك صحیح آن ما را با کدام مفهوم آشنا می کند؟  . 23

ارادة الهی - قدر و قضاي الهی  ارادة الهی - توحید در ربوبیت  قانونمندي جهان - توحید در ربوبیت  قانونمندي جهان - قدر و قضاي الهی 

با توجه به علل تأثیرگذار در تکوین پدیده ها هر یک از موارد زیر به ترتیب مؤید کدام علت می باشد؟   . 24
- نقش مستقیم علل 

- مشارکت میان علل

طولی - عرضی  عرضی - عرضی  عرضی - طولی  طولی - طولی 

کدام مورد از ویژگی هاي رابطه میان علت ها در بررسی ارتباط اختیار انسان با اراده الهی است؟  . 25

علت ها در یک ردیف قرار دارند و فاقد مرتبه هاي مختلف هستند.

هر عاملی به طور مستقیم نقش خاصی بر عهده دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.

کل کار را به هر یک از علل می توان نسبت داد و عامل باالدستی در علت بودن عامل دیگر نقش دارد.

دخالت چند عامل به صورت مجموعه اي ومشارکت و همکاري آنها در بخشی از ایجاد معلول مشاهده می شود.
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اراده، حکم و فرمان الهی، به قضاي الهی وابسته است. پس اینکه «اختیار و اراده در انسان، ناشی از ارادة الهی است» مربوط به قضاي الهی می باشد. ارادة ما و عملی که از ما سر می زند گزینه 3  . 1
همگی وابسته به ارادة خداست. یعنی ارادة انسان در طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد. در رابطۀ طولی هر علتی، علت بودن خود را از عامل باالتر می گیرد.

اعطاي مختاربودن به انسان بر اساس تقدیر الهی است و فرو ریختن دیوار کج قضاي الهی است و خروج از قضا ممکن است. گزینه 4  . 2

بر اساس تفکر و تصمیم که یکی از نشانه هاي اختیار در وجود انسان است، هر کدام از ما همواره تصمیم هایی می گیریم و براي این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را گزینه 2  . 3
می سنجیم و سپس دست به عمل می زنیم. بیت «اینکه فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است اي صنم» اشاره به این موضوع دارد.

نگرش صحیح از قدر و قضا چنین است:  اعتقاد به قدر و قضا، نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز آن است. معناي قدر و قضاي الهی این است که هر چیزي گزینه 2  . 4
مهندسی و قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده است و این قواعد، توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است. 

دالیل نادرست سایر گزینه ها: 

) انسان با استفاده از اختیار خود، می تواند از ریختن دیوار بگریزد.  گزینۀ 

) اعتقاد به قضا و قدر الهی، نظم جهان را بر هم نمی زند.  گزینۀ 

) تقدیر چیزي وراي نظم و قانونمندي جهان نیست.  گزینۀ 

خداوند متعال، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، براي زندگی خود برنامه ریزي کنیم و به قله هاي کمال برسیم و تا آن جا پیش برویم که جز گزینه 1  . 5
خداوند، عظمت آن را نمی داند. قوانین خداوند که حاکم بر هستی است، زمینه ساز شکوفایی اختیار و بستري براي بهره مندي انسان از آن است.

در یک ردیف بودن، مربوط به علل عرضی است و اما در عمل طولی، علت ها در یک ردیف نیستند، بلکه به هم در مرتبه هاي مختلف قرار دارند . گزینه 4  . 6

هر کدام از ما خودمان را مسئول کارهاي خود می دانیم (مسئولیت پذیري). به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و اگر به کسی زیان رسانده ایم، آن را جبران می کنیم .  گزینه 4  . 7
باید توجه داشت که همین اختیار محدودي که داریم، مبناي تصمیم گیري هاي ما و تعیین کننده عاقبت و سرنوشت ماست. 

اگر کسی گرفتار غفلت شود و چشم اندیشه را به روي جهان ببندد، آیات الهی را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد. نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاري جستن از او گزینه 1  . 8
براي رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند.

کیفیت و کلیۀ روابط بین موجودات  تقدیر   گزینه 4  . 9

نقشۀ جهان با همۀ ویژگی ها و قانون هایش  تقدیر 
در تعریف علل طولی: گاهی تاثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و عامل دوم در عامل سوم تاثیر می گذارد تا اثر عامل او را گزینه 2  . 10

به معلول منتقل کند. مثال: کار نوشتن. تعریف علل عرضی: در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل بصورت مجموعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند، مثال رویش یک گل.

اگر سوال شود: «آیا مشیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان است؟» می توان گفت: خداوند به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده است. البته وجود ما، اراده ما و گزینه 2  . 11

): در یک ردیف بودن و ) دلیل نادرستی (گزینه هاي  و  عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به اراده خداوند است؛ یعنی اراده انسان در طول اراده خدا است و با آن منافات ندارد. (در گزینه 
در مرتبه یکسان قرار داشتن دو چیز، مربوط به ویژگی هاي علل عرضی است که درباره رابطه اراده انسان با اختیار خدا، نادرست است.

یکی از تقدیرات الهی براي انسان این است که او داراي اختیار باشد؛ یعنی به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده است. به تعبیر دیگر، خداوند این گونه تعیین کرده که انسان گزینه 4  . 12
کارهایش را با اختیار انجام دهد و کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند.

علل عرضی چند عاملی هستند که در پیدایش یک پدیده به صورت مجموعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند. در علل طولی، هر علتی، به ترتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر گزینه 2  . 13
می گیرد.

پذیرش آثار و عواقب عمل خود، مربوط به مسئولیت پذیري از شواهد وجود اختیار در انسان است که بیت "هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا" با آن ارتباط گزینه 2  . 14
معنایی دارد. 

پندارهاي درست در گزینه هاي  و  و  آمده است و پندار غلط در گزینه  می باشد که درست این پندار در گزینه  می باشد. گزینه 3  . 15

هر کدام از ما خودمان را مسئول کارهاي خود می دانیم، به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و بیت "هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا" مؤید گزینه 4  . 16
آن است. 

یکی از نشانه هاي اختیار در وجود انسان مسئولیت پذیري انسان است. عهدها و پیمان ها براساس این ویژگی استوار است بنابراین کسی که پیمان شکنی کند و مسئولیتش را انجام گزینه 2  . 17
ندهد، خود را مستحق مجازات می داند. 

بیت "هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا" بیانگر مسئولیت پذیري است. 

برداشت نابجا آن است که تصور کنیم حرکت و تغییر مکان و تصمیم گیري براساس دستور عقل بی فایده است اما امیرالمؤمنین با رفتار و سپس گفتار خود، نگرش صحیح خود از قضا گزینه 3  . 18
و قدر را نشان داد. قضا (فرو ریختن دیوار کج) متناسب با ویژگی و تقدیر خاص دیوار یعنی کجی آن است. 

تردید و سبک، سنگین کردن از نشانه هاي وجود اختیار به تفکر و تصمیم، و عهد و پیمان به مسئولیت پذیري اشاره دارد.  گزینه 2  . 19
آیۀ مطرح در صورت سؤال، بیانگر قدرت اختیار و ارادة انسان که خداوند در وجود انسان نهاده است. با توجه به معناي آیۀ شریفه «به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان به گزینه 4  . 20
سوي شما آمده است. پس هر کس بینا گشت به سوي خود اوست و هرکس کوردل گردد، به زیان خود اوست...»، وجود اختیار در انسان تحت خواست خداست و خداوند از ما خواسته با استفاده از

آن، براي زندگی خود برنامه بریزیم.  

- اراده خداوند  قضاي الهی  گزینه 3  . 21

- برخورداري انسان از اراده  تقدیر الهی 
- اراده انسان در طول اراده خداست. 

قانونمندي و نظام حاکم بر جهان خلقت که تجلی تقدیر الهی است، الزمۀ کار اختیاري انسان می باشد. خداوند اینگونه تقدیر کرده است که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد.  گزینه 2  . 22

قانونمندي جهان زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است؛ به عبارت دیگر ما در جهانی زندگی می کنیم که قدر و قضاي الهی بر آن حاکم است (قانونمند است) و قدر و قضاي الهی مانع گزینه 1  . 23
اختیار ما نیست. 
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در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند و هر یک از عوامل و عناصر اثر خاصی را مستقل از دیگري اعمال می کند؛ این گزینه 3  . 24
گونه علل را علل عرضی گویند. 

رابطه اختیار انسان با اراده الهی، از نوع طولی است. در رابطه طولی، کل کار را به هر یک از عوامل می توان نسبت داد؛ به این معنا که اگر هر یک از عوامل نبود، عمل نوشتن ممکن گزینه 3  . 25
نمی شد، اما هر علتی به ترتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر می گیرد. 

، نقش مستقیم داشتن علت هاي در گزینه  و مشارکت و همکاري علت ها در گزینه  از ویژگی هاي علل عرضی است.  124دقت شود که در یک ردیف بودن علت هاي در گزینه 
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