
نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: دینی دوازدهم درس 5 متوسط

تاریخ آزمون: 1400/06/29

زمان برگزاري: 1125 دقیقه
آموزشگاه پرسا

بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است اي صنم» در پی بیان چه موضوعی است؟  . 1

«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 

اینکه «اختیار و اراده در انسان، ناشی از ارادة الهی است» بیانگر چیست و رابطۀ ارادة انسان با ارادة خدا از چه نوعی است؟  . 2

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 

اگر بگوییم مخلوقات جهان، مقدر به تقدیر الهی هستند، به کدام موضوع اشاره کرده ایم؟  . 3

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

نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ریزه کاري ها و ویژگی ها به اجرا و اراده الهی می باشد.

خداي متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی هاي مخلوقات جهان را تعیین می کند.

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

قانونمندي حاکم بر جهان خلقت، به ترتیب تجلی و زمینه ساز چیست؟  . 4

تقدیر الهی - برنامه ریزي ما در زندگی و آمادگی براي رویارویی با سنت هاي تغییرناپذیر الهی

قضاي الهی - برنامه ریزي ما در زندگی و آمادگی براي رویارویی با سنت هاي تغییرناپذیر الهی

تقدیر الهی - حرکت و پویایی انسان و به کارگیري اراده و اختیار او

قضاي الهی - حرکت و پویایی انسان و به کارگیري اراده و اختیار او

ویژگی ها و ریزه کاري هاي موجودات، به هنگام اجرا و پیاده سازي چه نامیده می شود و نادیده گرفتن تقدیرهاي جهان، چه ترسیمی از آن به انسان  . 5
می بخشد؟

مقتضی به قضاي الهی - وجود نقص در نقشه جهان و محدودیت در اختیار انسان مقدر به تقدیر الهی - وجود نقص در نقشه جهان و محدودیت در اختیار انسان

مقتضی به قضاي الهی - بی نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه ریزي در جهان مقدر به تقدیر الهی – بی نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه ریزي در جهان

مقصود حضرت علی (ع) از حرکت و تغییر مکان از کنار دیواري به دیوار دیگر چه بود و ایشان از چه چیزي به چه چیزي پناه برد؟  . 6

دفع شبهه عقیده به آزادي مطلق انسان – قضا – قدر نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر – قضا – قدر

دفع شبهه عقیده به آزادي مطلق انسان – قدر – قضا نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر – قدر – قضا

ساماندهی وغایت مندي جهان، بازتاب کدام صفت الهی است و این صفت بر چه پایه اي استوار است؟  . 7

قدرت- فضل و حکمت حکمت- علم و قدرت قدرت- علم و حکمت حکمت- فضل و قدرت

مبناي تصمیم گیري ها و تعیین سرنوشت انسان چیست و قبول عواقب عمل، نشان از کدام یک از شواهد وجود اختیار در آدمی دارد؟  . 8

اختیار محدود او به حیطۀ قانونمندي ها و عوامل خاص جهان - مسئولیت پذیري اختیار محدود او به حیطۀ قانونمندي ها و عوامل خاص جهان - احساس پشیمانی

اختیار بی کران او براي رسیدن به اوج قله هاي کمال - احساس پشیمانی اختیار بی کران او براي رسیدن به اوج قله هاي کمال - مسئولیت پذیري

اینکه «گاهی دچار تردید می شویم که کدام یک از راه هاي پیش رویمان را انتخاب کنیم» بیانگر کدام یک از شواهد وجود اختیار است؟  . 9

اندیشه و اراده  احساس رضایت یا پشیمانی  مسئولیت پذیري تفکر و تصمیم 

از آیه شریفه «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأبَْصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» کدام پیام برداشت می شود؟  . 10

با نزول قرآن و تکمیل هدایت تشریعی، کفران و ناسپاسی انسان ممکن نیست.

ربوبیت الهی اقتضا دارد که در کنار قدرت اختیار براي انسان، رهنمودهایی از جانب خداوند ارسال شود.

باوجود روشن بودن مفهوم اختیار و بی نیازي آن از استدالل، کفر و کوردلی مردم به خودشان باز می گردد.

کیفر دادن به برخی کوردالن، نشانه عدل الهی و نتیجه اعمال خودشان در دنیا است.
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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  . 11
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

وقتی می گوییم قدر و قضاي الهی بر جهان خلقت حاکم است، در اصل به چه چیزي معتقد هستیم؟  . 12

نقشه جهان با همه موجودات و ریزه کاري ها و ویژگی ها و قوانین آن از علم الهی و اجرایش به قضاي الهی است.

مخلوقات جهان از آن جهت که خداي تعالی با علم خود ویژگی ها را تعیین می کنند مقتضی به قضاي الهی است.

مخلوقات عالم امکان از آن جهت که با فرمان و حکم و اراده الهی ایجاد می شود، مقرر به تقدیر الهی است.

نه در نقشه جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن، مخلوقات به جهت تربیت مکانی و زمانی وابسته به قضاي الهی هستند.

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؟  . 13

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.

به دوش کشیدن مکافات اعمال پیش فرستاده شده با اختیار خود انسان در عالم عقبی، مفهوم مستنبط از کدام آیه مبارکه است و کدام بیت در مورد  . 14
آن، می تواند تاییدي براي پژوهش قرآنی داشته باشد؟

«ومن عمی فعلیها» - گر نبودي اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

«ذلک بما قدمت ایدیکم» - گر نبودي اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

«ذلک بما قدمت ایدیکم» - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ورنیایی من دهم بد را سزا؟

«ومن عمی فعلیها» - هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ورنیایی من دهم بد را سزا؟

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. 

زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان چیست؟ و چه چیزي به ما این امکان را می دهد که تا جایی پیش برویم که جز خداوند عظمت آن را نمی داند؟  . 16

حکیمانه بودن جهان - زندگی با برنامه در یک جهان قانونمند  حکیمانه بودن جهان - زندگی با هدف در یک جهان حکیمانه 

قانونمندي جهان - زندگی با هدف در یک جهان حکیمانه  قانونمندي جهان - زندگی با برنامه در یک جهان قانونمند

احساس ندامت و پشیمانی در هنگام ارتکاب کار اشتباه مؤید چیست؟ و با کدام بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟  . 17

هرکدام از ما مسئول کارهاي خود هستیم - گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 

هرکدام از ما مسئول کارهاي خود هستیم - هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

آن کار از خود و نتیجه تصمیم خود می دانیم - هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

آن کار از خود و نتیجه تصمیم خود می دانیم - 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.

براساس حدیث نبوي رتبۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر بر چه اساسی مشخص می شود؟ و کدام کالم ایشان در مورد جایگاه مهم «حسن فاعلی» است؟  . 19

مراتب ایمان - «َفاِعُل الَخیِر َخیٌر ِمنُه»   یَّاِت»   مراتب ایمان - «ِإنََّما اَألْعَماُل بِالنِّ یَّاِت»   مراتب اخالص - «ِإنََّما اَألْعَماُل بِالنِّ مراتب اخالص - «َفاِعُل الَخیِر َخیٌر ِمنُه»  
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َمْت َأْیِدیُکْم» هم نوا می شود و ما را به یکی از دالیل و شواهد اختیار رهنمون می سازد؟ کدام بیت با آیۀ شریفۀ «َذلَِک بَِما َقدَّ  . 20

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

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

هیچ با سنگی عتابی کس کند؟  هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ 

از خدا شرمت بگو چه می کنی؟ صاحب باغ آمد گفت اي دنی 

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 

ا َکُفورًا» پیام اصلی آن کدام است؟ ا شاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ با تدبر در آیه شریفه « ِإنَّا َهَدْیناُه السَّ  . 22

اختیار یک ویژگی ذاتی است که انسان می تواند از آن فرار کند.  توانایی انتخاب و گزینش ناشی از اختیار است که یک حقیقت اکتسابی است. 

هر انسانی خودشان را مسئول کارهاي خود می داند. تقدیر همان قانونمندي جهان و نظم در آن است و زمینه ساز شکوفایی اختیار است. 

کدام فرآیند در ارتباط با مفهوم «علل طولی» بدرستی تبیین شده است؟  . 23

نفس و روح  اراده  سیستم عصبی  دست  قلم  نفس و روح  سیستم عصبی  دست  اراده  قلم 

اراده  نفس و روح  سیستم عصبی  قلم  دست  دست  اراده  قلم  نفس و روح  سیستم عصبی 

←←←←←←←←

←←←←←←←←

هر یک از موارد زیر به ترتیب مصداق کدام مورد است؟   . 24
- مشخص بودن تعداد الکترون هاي هر عنصر 

- همۀ روابط میان موجودات 
- خاستگاه ارادة انسان 

- رابطۀ ارادة انسان با ارادة الهی

تقدیر - تقدیر - نفس و روح - طولی  قضا - تقدیر - ارادة الهی - طولی  تقدیر - قضا - ارادة الهی - عرضی  قضا - قضا - نفس و روح - عرضی 

با توجه به علل تأثیرگذار در تکوین پدیده ها هر یک از موارد زیر به ترتیب مؤید کدام علت می باشد؟   . 25
- نقش مستقیم علل 

- مشارکت میان علل

طولی - عرضی  عرضی - عرضی  عرضی - طولی  طولی - طولی 
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دقت کنید که وجدانی بودن اختیار آن را بی نیاز از استدالل می کند و از این جهت بیتی که در سؤال مطرح شده است به «تفکر و تصمیم» اشاره داشته و شاهدي بر وجود اختیار است.  گزینه 3  . 1

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  . 2
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.

مخلوقات جهان، از آن جهت که خداي متعال با علم خود، اندازه، حدود ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند، مقدر به تقدیر الهی هستند.  گزینه 3  . 3

قانونمندي حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیري اراده و اختیار اوست.   گزینه 3  . 4

اجرا و پیاده کردن ریزه کاري ها و ویژگی ها و قانون هاي موجودات به اراده ي الهی است. لذا مربوط به قضاي الهی می شود.  گزینه 4  . 5
اگر کسی تقدیرها را نبیند و نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میان میلیاردها اتفاق ممکن دیگر تلقی کند، نسبت به جهان تصور بی نظمی و هرج و مرج و نداشتن امکان برنامه ریزي براي زندگی و

آینده اش را دارد. 

حضرت علی (ع) با حرکت و تغییر مکان خود و سپس گفتار خود (از قضاي الهی به قدر الهی پناه می برم). نگرش صحیح خود را از قضا و قدر نشان داد و به آن شخص و دیگران گزینه 1  . 6
آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز آن است.

همه وقایع و رخدادهاي جهان، تحت یک برنامه سامان دهی شده و غایتمند انجام می گیرد و نه اتفاقی و بی هدف؛ زیرا پروردگار این جهان، خدایی حکیم است و حکمتش بر پایه علم و گزینه 3  . 7
قدرت اوست. 

باید توجه داشته باشیم که همین اختیار محدودي که داریم مبناي تصمیم گیري ها و تعیین سرنوشت ما خواهد بود. اینکه انسان مسئولیت اشتباهات خود را برعهده می گیرد و عواقب آن گزینه 2  . 8
را می پذیرد، نشانۀ مسئولیت پذیري، از شواهد وجود اختیار در آدمی است.

اینکه «گاهی دچار تردید می شویم که کدام یک از راه هاي پیش رویمان را انتخاب کنیم» بیانگر «تفکر و تصمیم» است که از شواهد وجود اختیار به شمار می رود. گزینه 1  . 9

باتوجه به ترجمه آیه شریفه: «دالیل روشن از جانب پروردگارتان براي شما آمد، هر کس (به وسیله آن) حق را ببیند. به سود خودش است و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد، به گزینه 2  . 10
زیان خودش است.» رهنمودهایی از جانب پروردگار براي انسان ارسال شده است (ربوبیت) و انسان با قدرت اختیار خود می تواند از آن استفاده کند یا آن را نادیده بگیرد.

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  . 11
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.

وقتی می گوییم قدر و قضاي  الهی بر جهان حاکم است، به این معناست که این نقشه جهان با همه موجودات و ریزه کاري ها و ویژگی ها و قانون هایش از آن خداست و از علم خداست گزینه 1  . 12
(قدر) و اجرا و پیاده کردن آن نیز به اراده خداست (قضا) به همین دلیل، نه در نقشه جهان نقصی است و نه در اجرا و پیاده کردن آن.  

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  . 13

): 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.

خداوند در آیه «ذلک بما قدمت ایدیکم و ان اهللا لیس بظالم للعبید»: « این (عقوبت)، به خاطر کردار پیشین شماست (و نیز به خاطر آن است که) خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.»، به گزینه 3  . 14
مکافات اعمال پیش فرستاده شده 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 /

ورنیایی من دهم بد را سزا؟» تأیید شده است.

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

قانونمندي جهان زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است.  گزینه 3  . 16
خداوند از ما خواسته است که با استفاده از اختیار خود براي زندگی خود برنامه ریزي کنیم و تا آنجا پیش رویم که جز خداوند عظمت آن را نمی داند.

وقتی در کاري مرتکب اشتباه می شویم و به خود یا دیگران زیان می رسانیم، در این هنگام احساس پشیمانی می کنیم و  با خود می گوییم اي کاش آن کار را انجام نمی دادم این احساس گزینه 4  . 17
پشیمانی نشانه آن است که من توان ترك آن کار را داشتم و آن کار را از خود و نتیجه تصمیم خود می دانیم: گر نبودي اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

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. 

طبق سخن پیامبر (ص) (حدیث نبوي):   گزینه 2  . 19
مؤمنان با توجه به مراتب اخالصشان بر یکدیگر برتري پیدا می کنند. همچنین پیامبر (ص) در مورد جایگاه مهم و ارزشمند نیت (حسن فاعلی) می فرماید: 

«ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت» همانا اعمال انسان وابسته به نیت هاي اوست. 
الزم به توضیح است که سخن حضرت علی (ع) مؤید همان نکته است اما در سؤال فقط به سخن پیامبران اشاره شده است. 

ٍم لِّْلَعِبیِد» این عقوبت بخاطر کردار پیشین شماست (و بخاطر آن است) که خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند بیانگر َ َلْیَس ِبَظالَّ َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اهللاَّ آیۀ شریفۀ «َذِلَک ِبَما َقدَّ گزینه 3  . 20
مسئولیت پذیري است، لذا با بیت هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟ در ارتباط است. 

- اراده خداوند  قضاي الهی  گزینه 3  . 21

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

بررسی نادرستی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 22

»: توانایی انتخاب و گزینش ناشی از اختیار انسان است که یک حقیقت وجدانی و مشهود است.  گزینه «

»: اختیار یک ویژگی ذاتی است که انسان نمی تواند از آن فرار کند.  گزینه «

»: این جمله درست است ولی با پیام آیه ارتباطی ندارد.  گزینه «

» بدرستی تبیین شده است. حرکت ناشی از دست و حرکت دست معلول سیستم عصبی و سیستم عصبی معلول اراده و ارادة ناشی از نفس و در ارتباط با مفهوم علل طولی گزینۀ « گزینه 2  . 23
روح است. 
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دینی دوازدهم درس 5 متوسط آموزشگاه پرسا



تعداد الکترون هاي یک عنصر و کلیۀ روابط میان موجودات همه از تقدیرات الهی است و ارادة انسان از نفس و روح او بوجود می آید و رابطۀ انسان در طول ارادة خداست و با آن گزینه 4  . 24
منافات ندارد. 

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  . 25
گونه علل را علل عرضی گویند. 
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