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ویژگی  ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادة خداوند چه رابطه اي دارد؟  . 1

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است. 

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - در طول ارادة الهی است و تحت اختیار انسان است. 

بر مبناي تقدیر الهی او در همۀ امور زندگی مختار است - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست. 

کار هایش را با خواست و ارادة خود انجام می دهد - توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست. 

این که خدا آب را متناسب با ویژگی هایی خلق کرده و ما اختیار بهره گیري از آب را داریم، به ترتیب بیان کدام گزینه است؟  . 2

قدر - قدر قضا – قدر قدر – قضا  قضا – قضا

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکفورًا» چیست؟ مقصود از عبارت  «ِاّما شاکرًا و ِاّما کفورًا» در آیۀ   «ِانّا َهَدیناُه السَّ  . 3

اختیار بهره مندي یا عدم بهره مندي از هدایت خداي متعال  شکر نعمِت اختیار یا کفران این نعمت گرانبها 

اختیار بهره مندي از اختیار یا گرفتاري در دام جبر و بردگی  مجوز انتخاب بین هدایت یا گمراهی که از سوي خدا به انسان داده شده است. 

کدام یک از مفاهیم زیر از آیۀ  «َقْد َجاَءُکْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمْن َأبَْصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» قابل برداشت نمی باشد؟  . 4

اختیار انسان اگر از هدایت الهی بهره مند گردد به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید. 

الزمۀ وجود اختیار در انسان این است که خدا ابتدا راه صحیح و غلط را نشان دهد. 

این تقدیر خداوند حکیم است که با حفظ قوانین عالم زمینۀ اختیار انسان را مهیا می کند.

هر تصمیمی از سوي انسان تبعاتی به دنبال دارد که گاه به سود او گاه بر علیه او خواهد بود. 

اینکه خداوند براي انسان «اختیار» را در نظر گرفته است بر آمده از چه عامل است و کدام جمله این موضوع را بهتر شرح می دهد؟  . 5

تقدیر الهی – تقدیر الهی باالتر از اختیار انسان است و اختیار انسان در طول اختیار خداست

قضاي الهی – امر الهی باالتر از اختیار انسان است و اختیار انسان در طول اختیار خداست

تقدیر الهی – خدا مقدر کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است

قضاي الهی - خدا اراده کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است

ثمرة زندگی در جهانی قانونمند که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست در کدام گزینه آمده است؟  . 6

توانایی شناخت قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت و استفاده از آن براي رفع نیازها و رسیدن به هدف 

توانایی شناخت حکمت هاي الهی و بهره مندي از آن در راستاي دست یابی به کمال و دوري از خطا و اشتباه 

کشف تمامی اهداف و غایات که خداوند بر نظام عالم قرار داده است و حرکت به سمت مهمترین آن عین قرب خدا 

اعتقاد به اینکه کشتی جهان ناخدایی دارد که با علم و قدرت خویش نمی گذارد که به سوي فنا و نابودي برود 

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکفورًا» قابل برداشت نمی باشد؟ کدام یک از گزینه هاي زیر از آیۀ   «انّا َهَدیناُه السَّ  . 7

خداوند متناسب با قوة اختیار است که او را هدایت کرده و راه را به او نشان می دهد.

انسان اختیار مستقل داشته و می تواند مسیر هدایت یا شقاوت را انتخاب  کند.

چون انسان داراي اختیار است، پس خود هم مسئول سرنوشتی است که رقم می زند.

شاکر بودن در این آیه به معناي این است که انسان از نعمت هدایت خدا بهره ببرد. 

کدام یک از جمالت زیر درباره اختیار انسان به درستی بیان نشده است؟  . 8

در فعل اختیار ،تا زمانی که ما به انجامش اراده نکنیم، صورت نمی گیرد. وجود اختیار در انسان ناشی از اراده الهی و خواست خداي متعال است.

قضاي الهی و اختیار، هر دو چه در موفقیت و چه در شکست انسان نقش دارد. اختیار انسان در ردیف اختیار خداست و انسان بی اذن او نمی تواند عمل کند.

«انتقال اثر»، «نقش آفرینی به صورت مستقیم» و «همکاري علل» به ترتیب از کدام رابطۀ بین علل حکایت می کند؟  . 9

طولی – طولی – عرضی عرضی – طولی – طولی طولی – عرضی – عرضی عرضی – عرضی – طولی

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 5 سخت
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در کدام گزینه توصیف مناسبی از دو گروه  «فَمن أبَصَر َفِلَنفِسه» «َو َمن َعِمَی، َفَعَلیها» بیان شده است؟  . 10

کسی که از راهنمایی خدا بهره برده و یا به آن بی توجهی نماید.  کسی که از اختیاري که خدا به او داده بهره برده و یا آن را کنار گذارد. 

آن کس که به نظام قضا قدر ایمان داشته و یا آنکه عالم را بی قانون می پندارد. آن کس که اختیار را پذیرفته و یا با اعتقاد به جبر در پی مسئولیت ناپذیري است. 

ٍم لِْلَعِبیِد» از چه عقوبتی سخن گفته و این نظام را اثبات کدام صفت خدا بیان می کند؟ َمْت َأْیِدیُکْم َوَأنَّ اَهللا لَْیَس بَِظالَّ آیۀ شریفۀ  «َذلَِک بَِما َقدَّ  . 11

عقوبتی که به دلیل تخطی از قضا و قدر الهی است و عدل الهی را نشان می دهد. عقوبتی که به دلیل تخطی از قضا و قدر الهی است و حکمت خدا را نشان می دهد.

عقوبتی که به دلیل انتخاب اختیاري انسان است و حکمت خدا را نشان می دهد. عقوبتی که به دلیل انتخاب اختیاري انسان است و عدل الهی را نشان می دهد.

اینکه در باب مسألۀ اختیار گفته می شود که اختیار، یک حقیقت وجدانی است به چه معناست؟  . 12

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.

براي رد دیدگاه کسی که می پندارد قضا و قدر، هر قانونی را لغو می کند، چه پاسخی شایسته تر است؟  . 13

نقشه جهان با همه ریزه کاري هایش بر آمده از علم خداست و نقصی در آن نیست.

اجراء و پیاده سازي ویژگی هایی که خدا براي عالم قرار داده است خطا بردار نیست.

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است.

خداوند خود قوانین عالم را وضع کرده است و خود او ضامن و نگهدار قوانین است.

کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی وجدانی بودن اختیار را توضیح داده است؟  . 14

وقتی یک مسأله وجدانی است یعنی براي اثبات آن دالیل فراوانی می توان به کار برد. 

وجدانی بودن یعنی بی نیازي از استدالل و اینکه تنها می توان شواهدي بر وجودش ارائه کرد. 

وجدانی بودن یک چیز به معناي این است که نه استداللی می توان برایش آورد و نه شواهدي. 

وقتی یک مسئله وجدانی باشد تنها می توان با وجدان آن را درك کرد نه با عقل و اندیشه. 

کدام یک از جمالت زیر، حول مسألۀ قضا و قدر به مفهومی صحیح اشاره نکرده است؟  . 15

بدون پذیرش قضا و قدر، هیچ نظمی در عالم هستی برقرار نمی شود. تقدیر، چیزي وراي قانون مندي جهان و نظم حاکم بر آن به شمار می رود.

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است. رد قضا و قدر به معنی این است که هیچ زمینه اي براي کار اختیاري نباشد.

عبارت شریف قرآنی   «َقْد َجاَءُکم بََصاِئُر ِمْن َربُِّکْم َفَمن أبَصَر َفِلَنْفِسِه و َمْن َعِمی َفَعَلیها» بر چه مسأله اي داللت داشته و چه نکته اي را در خود جاي داده است؟  . 16

اختیار - تمام تصمیمات گرفته شده از سوي ما یا به نفع ماست و یا بر علیه ما.  قضا و قدر - هر تصمیمی از سوي انسان در چارچوب قضا و قدر الهی است. 

قضا و قدر الهی - هر انسانی قادر است با بصیرت نسبت به آن عمل کند.  اختیار انسان - هرکس به نفس خویش تن دهد، بر علیه خود عمل کرده است. 

از ابیات شعر موالنا که سروده است: «گفت آخر از خدا شرمی بدار /می کشی این بی گنه را زار زار / گفت از چوب خدا این بنده اش/ می زند بر پشت  . 17
دیگر بنده  اش» کدام موضوع دربارة اختیار استنباط می گردد؟

تقدیرات و قانونمندي هم الزمۀ کار اختیاري انسان و هم محدود کنندة آن است.

کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند، زیرا این فرار هم کاري اختیاري است.

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار نیست، بلکه زمینه ساز آن است.

اگر کسی اختیار خود را در سخن یا بحث انکار کند، در عمل از آن بهره می برد.

عمل امام علی (ع) در حرکت از زیر دیوار کج به سوي دیوار راست، رد کدام یک از عقاید زیر نمی  باشد؟  . 18

نظام مبتنی بر قضا و قدر در هستی با اختیار انسان ناسازگار می باشد. تقدیر، چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن به شمار می رود.

فرو ریختن دیوار کج یک قضاي الهی است که بر تقدیر آن تکیه دارد. ما هیچ اختیاري در تعیین سرنوشت خویش نداریم و باید آن را بپذیریم.

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



عامل و زمینه ساز تحرك و عمل انسان چیست؟ و هر یک از مفاهیم زیر مؤید کدام مورد است؟   . 19
- ویژگی هاي مکانی 

- تحقق اندازه ها و ویژگی ها

اعتقاد به قضا و قدر الهی - تقدیر الهی - قضاي الهی  اعتقاد به قضا و قدر الهی - قضاي الهی - تقدیر الهی 

اعتقاد به قانونمندي جهان - قضاي الهی - تقدیر الهی  اعتقاد به قانونمندي جهان - تقدیر الهی - قضاي الهی 

چند مورد از موارد ذیل دربارة اختیار صحیح است؟   . 20
الف) اختیار انسان از تقدیر الهی است. 

ب) رابطۀ ارادة انسان با ارادة الهی یک رابطۀ طولی است. 
ج) در فعل اختیاري، تا زمانی که انسان به انجام دادن آن اراده نکند، فعلی انجام نمی گیرد. 

د) اراده از نفس یا روح پدید می آید. 
ه) اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود و نیازمند استدالل است.

2345

مفاهیم «سنجش جوانب کار» و «پذیرش عواقب عمل» به ترتیب بیانگر کدام یک از قرائن اختیار در انسان است و بیت «هیچ عاقل مر کلوخی را زند /  . 21
هیچ با سنگی عتابی کس کند؟» با کدام گزینه در ارتباط است؟

مسئولیت پذیري – تفکر و تصمیم – نخستین تفکر و تصمیم – مسئولیت پذیري – نخستین

مسئولیت پذیري – تفکر و تصمیم – دومین تفکر و تصمیم – مسئولیت پذیري – دومین

در راستاي فهم درست از قضا و قدر الهی کدام عبارت زیر به درستی تبیین شده است؟  . 22

فرو ریختن دیوار کج یک قضا و قدر الهی است و این قدر متناسب با تقدیر عام می باشد که همان کجی دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قانون و قضاي الهی است و این قضا متناسب با تقدیر خاص می باشد که همان کجی دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قضا و قدر الهی است و این قدر متناسب با تقدیر عام می باشد که همان محکم بودن دیوار است. 

فرو ریختن دیوار کج یک قانون و قضاي الهی است و این قضا متناسب با تقدیر خاص می باشد که همان محکم بودن دیوار است. 

در ارتباط با ویژگی اختیار انسان کدام گزینه بدرستی تبیین شده است؟  . 23

توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که بوسیلۀ آن تصمیم گیري درست انجام می گیرد.

توانایی انتخاب و گزینش علت اختیار است و نه معلول آن 

وجود اختیار در انسان با دالیلی اثبات می شود و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است. 

کسی که در سخن یا بحث اختیار را انکار می کند در عمل از آن بهره می برد.

بُِّکْم َفَمْن َأبَْصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» کدام پیام مستنبط می شود؟ از آیۀ شریفۀ «َقْد َجاَءُکم بََصاِئُر ِمن رَّ  . 24

ارسال دالیل روشن و رهنمودهاي الهی و قدرت بصیرت و تعقل  ارسال دالیل روشن و رهنمودهاي الهی و اختیار انسان 

بصیرت پروردگار بر تمامی عالم و اختیار انسان  بصیرت پروردگار بر تمامی عالم و قدرت بصیرت و تعقل انسان 

هر یک از موارد زیر به ترتیب با کدام امر ارتباط دارد؟   . 25
- اجراي نقشۀ آفرینش 

- اجزاء و ریزه کاري هاي نقشۀ هستی 
- تحقق ارادة الهی

مقضی به قضاي الهی - مقضی به قضاي الهی - تقدیر  مقضی به قضاي الهی - مقدر به تقدیر الهی - قضا 

مقدر به تقدیر الهی - مقضی به قضاي الهی - قضا  مقدر به تقدیر الهی - مقدر به تقدیر الهی - تقدیر 
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وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادة الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى گزینه 4  . 1
که ما ارادة کاري را نکرده ایم، آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال، وجود ما، ارادة ما و عملى که از ما سر مى زند همگى وابسته به ارادة خداوند است؛ یعنى ارادة انسان در طول ارادة خداست و با

آن منافات ندارد.

اینکه خدا آب را خلق کرده است به قضا الهی مربوط است. اینکه ما اختیار بهره گیري از آن  را داشته باشیم همان قدر الهی به شمار می رود. گزینه 3  . 2

خداي متعال، متناسب با همین قّوه اختیار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف گزینه 2  . 3
الهی بهره نبرد: 

بیَل ِاّما شاِکراً و ِاّما َکفوراً»     «ِانّا َهَدیناُه السَّ

: دقت کنید که اختیار انسان به معناي مجوز خدا براي هر انتخابی نیست.   رّد گزینۀ 

در آیه اي که در سوال آمده ابتدا به هدایت گري انسان اشاره شده است  (َجاَءُکْم َبَصاِئُر ِمْن ربُِّکْم) سپس گفته شده که انسان داراي اختیار است و تصمیم اوست که یا به سود او یا بر علیه گزینه 3  . 4

او رقم می خورد  (َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها) . / گزینۀ  اصًال مربوط به این آیه نمی باشد.

اینکه انسان داراي اختیار باشد از تقدیرات الهی است یعنی خدا مقدر کرده انسان با اختیار عمل کند و این ویژگی براي او ذاتی است. گزینه 3  . 5

انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانۀ آن علم و قدرت خداست، وي امکان حرکت و فعالیت دارد، زیرا با زندگی در چنین جهانی است که او گزینه 1  . 6
می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و براي رفع نیازهاي خود از آنها استفاده کند و به هدف هاي خود برسد. به عبارت دیگر، او در جهانی زندگی می کند که قدر و قضاي الهی بر

آن حاکم است.

اگر به گزینۀ دوم توجه کنید، کلمۀ مستقل باعث غلط بودن این گزینه شده است زیرا اختیار انسان در طول اختیار خداست نه به صورت مستقل.  گزینه 2  . 7

دقت کنید که کلمه «ردیف» به معناي «عرض» است در حالی که اختیار انسان در طول اختیار خداست.  گزینه 3  . 8

مواردي که در سؤال بیان شده است به ترتیب مربوط به موارد گزینه  است. گزینه 2  . 9

در این قسمت گفته شده که انسان داراي اختیار است و تصمیم اوست که یا به سود او یا بر علیه او رقم می خورد و این بستگی به این دارد که از راهنمایی خدا که در قبل آمده است  گزینه 2  . 10
(َقد جاَءُکم َبصاِئُر ِمن ربُِّکم) بهره برده باشد یا خیر. 

آیه اي که در سوال آمده است به تبعات انتخاب اختیاري انسان که در قسمت  «َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» به آن پرداخته شده اشاره می کند و بیانگر این است که خداوند عادل گزینه 3  . 11
است و این تبعات به دلیل انتخاب اختیاري انسان است نه به جهت اینکه خدا به بندگان ظلم کرده باشد. 

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 گرفتن براي انجام گزینه 4  . 12
یک کار یا ترك آن است. 

قضا و قدر همان مهندسی عالم است که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیري است نه چیزي فراتر از آن که سبب لغو قوانین انسانی باشد. گزینه 3  . 13

همۀ ما با وجود روشن بودِن اختیار و بی نیازي آن از استدالل، شواهدي بر وجود آن را در خود می یابیم. (به این معنا که براي اثبات استدالل نمی آوریم بلکه تنها شواهد ارائه می کنیم.) گزینه 2  . 14

دقت کنید که تقدیر چیزي وراي قانون مندي جهان نیست، بلکه همان قانون مندي جهان خلقت است. گزینه 1  . 15

دقت کنید که آیۀ شریفۀ  «َفَمن أبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمی َفَعَلیِها» به اختیار اشاره می کند، چرا که انتخاب را به عهدة انسان می گذارد / ترجمۀ قسمتی که به اختیار اشاره دارد، نشان می دهد گزینه 2  . 16

که گزینۀ  صحیح است: 
پس هرکس که بینا گشت، به سود خوِد او و هرکس کور دل گردد، به زیان خوِد اوست...

از آنجا که اختیار حقیقتی وجدانی و شهودي است و انسان در شبانه روز در حال تصمیم گرفتن براي انجام کار یا ترك آن است، حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، گزینه 4  . 17
در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند و مولوي  این حقیقت را در قالب یک مثال، این گونه در اشعارش یادآوري می کند.

این حرکت ایشان نشان داد که قضا و قدر براي ما قابل دریافت است و همان قوانین عالم به شمار می رود و باید از آن بهره گیریم و متناسب با آن اعمال اختیار کنیم. گزینه 4  . 18

حضرت علی (ع) با رفتار و سپس گفتار خود به دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست بلکه عامل و زمینه ساز آن است.  گزینه 2  . 19

ویژگی هاي مکانی  تقدیر الهی 

تحقق اندازه ها و ویژگی ها  قضاي الهی  

همۀ موارد دربارة اختیار صحیح است، جز مورد (ه) که درست آن این است: اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود است و بی نیاز از استدالل است، ولی شواهدي بر وجود آن در خود گزینه 3  . 20
می یابیم. 

براي تصمیم هایمان جوانب آن را می سنجیم (تفکر و تصمیم). هر یک از ما خودمان را مسئول کارهاي خویش می دانیم؛ درنتیجه عواقب عمل خود را می پذیریم. بیت نیز در ارتباط با گزینه 3  . 21
مسئولیت پذیري است.

فرو ریختن دیوار سست و کج یک قانون و یک قضاي الهی است؛ اما این قضا متناسب با ویژگی و تقدیر خاص آن دیوار یعنی سستی و کجی آن است.  گزینه 2  . 22

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 23

»: توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که بوسیلۀ آن انتخاب درست انجام می گیرد! تصمیم گیري درست کار عقل است، نه اختیار.  گزینۀ «

»: توانایی انتخاب و گزینش معلول اختیار است و نه علت آن.  گزینۀ «

»: چون اختیار یکی حقیقت وجدانی و مشهود است، نیازي به اثبات ندارد و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است.  گزینۀ «

بُِّکْم» و قدرت اختیار انسان «َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعَلْیَها» اشاره دارد.  آیۀ شریفه به ارسال دالیل روشن از جانب پروردگار «َقْد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن رَّ گزینه 1  . 24

اجراي نقشه همان قضاي الهی و ریزه کاري ها و اجزاي نقشه به تقدیر الهی مربوط است و اراده و قدرت الهی با قضاي الهی در ارتباط است.  گزینه 1  . 25
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