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 اختیار ،حقیقتی وجدانی ومشهود                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شواهد 
اختیار

تفكر و تصمیم-1

این که فردااین کنم یاان کنم 

خوددلیل اختیاراست ای صنم 

احساس رضایت یا پشیمانی-2

گر نبودی اختیار این شرم چیست 

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

و آن پشیمانی كه خوردی زان بدی 

ز اختیار خویش گشتی مهتدی

مسئولیت پذیری -3

دهم هیچ گویی سنگ را فردا بیا ور نیایی من
بَد را سزا؟ هیچ عاقل مركلوخی را زند ؟  

ۡیناه  ا نّا َهدَ هیچ با سنگی عتابی كس كند؟
ًرا َو اّما َكف 3وًرا انسان، الس بیَل  ا ّما شاك 

پنجم               قدرت پرواز                 نمودار درس 

 
دراین نظام جهانی چیست؟آیا  نقش اختیار انسانباتوجه به اینکه همه رخدادهاوحوادث جهان تحت اراده ومدیریت خداونداست 

 است یابستری مناسب یرای آن؟ مانع اختیار انساناداره می شود علم واراده الهی این نظام که با
 

 مى خود در را آن كس هر و است وجدانى حقیقت یک است، کار ترک یک و کار یک انجام بر توانایی معنای به که اختیار  

 بحث یا سخن در را آن كه كسى حتى .است آن ترک یا کار یک انجام برای گرفتن تصمیم درحال روز شبانه که بیند می و یابد

 :كند مى گونه یادآورى این مثال یك قالب در را حقیقت این مولوى .برد مى بهره خود اختیار قدرت از عمل در كند، انكارمى

 سخت دزدانه را میوه او فشاند درخت   می باالی رفت بر یكی آن

 عملکرددستگاه های بدنالبته بسیاری از امور اختیاری نیست وماآن راانتخاب نکرده ایم مثل 

 درعین حال بایدتوجه داشت که همین اختیارمحدودی که داریم مبنای تصمیم گیری های ما وتعیین کننده عاقبت وسرنوشت ماست 

 تدبر)محتوای آیات نشانی از وجود اختیار(

نۡ  بصا ئر   جاَءك م قَدۡ  هٰ فَ  اَۡبَصرَ  فََمنۡ  َربّ ك م م  ىَ  َمنۡ  وَ  لَنۡفس   104 بَحفیظ انعام، َعلَۡیك مۡ  اَنَا ما وَ  فَعَلَۡیها َعم 

 زیان كردبه پیشه كورى كس خودش، وهر سود به گشت بینا هركه ازپروردگارتان؛پس شما رهنمودهایى نزد است آمده راستى به
  نیستم نگهبان شما بر من و است خودش

ال عمران این جهنم به خاطرکردارپیشین شماست وگرنه خداوندهرگزدرحق بندگان ستم نمیکند.للعبیدذلک بماقدمت ایدیکم وان هللا لیس بظالم 
182 
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ان هللا یسمک 
السماوات و 

االرض ان تزوال و 
لئن زالتا ان 

امسکها من احٍد 
من بعده   

قطره ا ی كز 
جویباری می 
رود از پی 
انجام كاری 
می رود

درنتیجه اعتقاد فوق،  -2
انسان خداشناس می داند با 
یک زندگی قانونمند امکان 
در حرکت وفعالیت زیرازندگی

چنین جهان می تواند قوانین
حاکم برجهان هستی وخلقت 

رابشناسد ونیازهای 
خودرارفع وبه هدف 

ه خودبرسد وزندگی درجهان ک
قدروقضاهای الهی حاکم است

اعتقاد به خدا ى -ا
حكیم، عادل و قادرهمه 
وقایع تحت یک برنامه
ساماندهی وغایتمنداست
وهمچنین اطمینان می 
دهد جهان حافظ 

ونگهبان بون اشتباه 
وناخدای باعلم وقدرت 

دارد

زمینه ساز 
شكوفایى 
اختیار

قدروقضای الهی دواصطالح قرآنی 
رودهااز خودنه طغیان می کنند 

آنچه می گوییم ماآن می کنند

...مابه دریا حکم طوفان می دهیم 

...قطره ای کز جویباری می رود

لیل الالشمس ینبغی ان تدرک القمر والال
سابق النهار وکل فی فلک یسبحون

ر قدریعنی اندازه وتقدی
اندازه گرفتن 

،حدود،ویژگی،موقعیت
مکانی 

وزمانی،نقشه،ریزه 
کاری،قانون،علم خدا

قضایعنی به انجام 
رساندن ،پایان 

دادن،حکم کردن،حتمیت
بخشیدن،فرمان 

،حکم،اراده،اجرا،پیاده 
کردن

 اصالح یک پندار

کنندتقدیرچیزی ورای قانونمندی ونظم است که وقتی به حادثه  برخی پنداشته اند قضاوقدرالهی با اختیار انسان ناسازگاراست وتصورمی

درحالی که بدون پذیرش آن هیچ نظمی برقرارنمی شودوهیچ زمینه ای برای کاراختیاری  کند هرقانونی رالغو میای تعلق گرفت 

 پدیدنمی آید.

برای اینکه دیوارروی ایشان ویاران خراب نشود از آنجا برخاست وزیرسایه دیوار دیگری نشست به اوگفتنداز قضای الهی امیرمومنان 

امام به یاران آموخت اعتقادبه قضاوقدر نه تنها مانع تحرک انسان نیست  لهی به قدر الهی پناه می برماز قضای امی گریزی ؟فرمودند 

بلکه عامل وزمینه ساز آن است زیرافروریختن دیوارکج یک قضای الهی است امااین قضامتناسب باویژگی وتقدیرخاص آ ن دیواریعنی 

 به دنبال خواهدداشت. یعنی اگرمحکم باشد قضای دیگریکجی آن است.امااگر دیوار ویژگی دیگری داشته باشد 
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ساده ترین وآشکارترین •
تقدیرها تعیین طول وعرض 
وحجم ومکان وزمان است 

تقدیر الهى شامل درحالی که 
لیٔه همٔه ویژگى ها،كیفیت ها و ك
روابط میان موجودات مى 

 .شود

اختیار انسان، یک تقدیر 
الهى

همان طور كه مثالًبه آب، ویژگى •
مایع بودن را داده است، به انسان 
ده نیز ویژگی مختاربودن را عطا کر

.است

اختیارانسان یک تقدیرالهی

كسى نمى تواند از اختیار، كه •
ویژگى ذاتى اوست، فرار كند؛

حتى اگر بخواهد فرار كند، باز•
هم این یک كاراختیارى خواهد 

چون همین کار را با خواستبود
.واراده خود انجام داده است

اختیار انسان یک تقدیر الهی

علل -1
عرضی

رویش
گل

2-
علل 
طولى 

نگارش

اختیار رابطۀ 
انسان با ارادۀ 

خداوند

اما در عین حال، 
وجود ما، ارادٔه ما و 
عملى كه از ما سر 
مى زند، همگى 
وابسته به ارادٔه 

یعنى  .خداوند است
ارادٔه انسان در طول
ارادٔه خداست و با 
آن منافات ندارد

در فعل اختیارى، 
تا زمانى كه انسان
به انجام فعلى 
اراده نكند، آن فعل
انجام نمى گیرد

وجود اختیار و 
اراده در انسان 
به علت ارادٔه 
الهى و خواست 

اوست
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 تست

 97سابق النهار (از نظر مصادیق باکدام آیه هم مفهوم است؟ سواالت کنکور زبان آیه شریفه )ال الشمس ینبغی ان ترک القمر وال اللیل  .53

 )لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله...( -2)انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا....(    -1

 وال...() ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تز -4)قد جا ء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه....(   -3

         تست

 96عبارت وحدانیت در خلقت ووحدانیت در تدبیر از یکدیگر جدانیستند ازمفهوم کدام آیه شریفه قابل دریافت است؟سراسری تجربی  .54

 ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم-1

 ومن یسلم وجهه الی هللا وهو محسن فقداستمسک بالعروه الوثقی -2

نۡ  بصاهئرُ  جاَءُكم قَدۡ  -3 هٰ  اَۡبَصرَ  فََمنۡ  َربّهُكم مه ىَ  َمنۡ  وَ  فَلنَۡفسه  بَحفیظ َعلَۡیُكمۡ  اَنَا ما وَ  فَعَلَۡیها َعمه

 بعده  ... ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من -4

 تست

 نکته:یادتان باشد آیه قدجاءکم بصائرمخصوص اختیار انسان است .

 96از کدام آیه شریفه اختیار انسان وسلب اختیار از سایر مخلوقات قابل برداشت است ؟سراسری انسانی  .55

 هوالذی یحیی ویمیت-بعدهان امسکهما من احد من -2کل فی فلک یسبحون       -ان امسکهما من احد من بعده-1

        کل فی فلک یسبحون -قدجاءکم بصائر من ربکم--4ویمیت           هوالذی یحیی  -قدجاءکم بصائر من ربکم-3

 تست

باتوجه به اینکه رهنمود های روشن الهی برای هدایت انسان به دست ما رسیده ثمره اطاعت وزیان نافرمانی کدام است؟سراسری  .56

 95زبان

 ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون-2بصر فلنفسه ومن عمی فعلیها    فمن ا-1

 ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده-4فاذاقضی امرا فانما یقول له کن فیکون  -3

 تست 

 95اختیار درانسان چگونه امری است وکدام آیه شریفه حاکی از آن است؟سراسری هنر  .57

 ون الیک افانت تسمع الصم ولوکانوا الیعقلونومنهم من یستمع-مشهود وانکار ناپذیر-1

 ومنهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولوکانوا الیعقلون -قضای الهی وتغییر ناپذیر-2

نۡ  بصاهئرُ  جاَءُكم قَدۡ  -مشهود وانکار ناپذیر -3 هٰ  اَۡبَصرَ  فََمنۡ  َربّهُكم مه ىَ  َمنۡ  وَ  فَلنَۡفسه  بَحفیظ َعلَۡیُكمۡ  اَنَا ما وَ  فَعَلَۡیها َعمه

نۡ  بصاهئرُ  جاَءُكم قَدۡ  -قضای الهی وتغییر ناپذیر -4 هٰ  اَۡبَصرَ  فََمنۡ  َربّهُكم مه ىَ  َمنۡ  وَ  فَلنَۡفسه  بَحفیظ َعلَۡیُكمۡ  اَنَا ما وَ  فَعَلَۡیها َعمه

 تست

 (94شود؟)سراسری ریاضی کدام مفهوم دریافت می « انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» از آیه ی شریفه ی  .58

 فلسفه ی نبوت نشان دادن راه به انسان است و شکرگزاری یا کفران به وسیله ی قدرت اختیار انسان صورت می گیرد.-1

 هدایت انسان ها به وسیله ی خداوند و از طریق پیامبران صورت میگیرد و نداشتن اختیار برای انسان ها امر عادی است.-2

 و خداوندبه وسیله ی پیامبران راه شکرگزاری را تبیین می کند. راه به انسان است دادن فلسفه ی نبوت نشان-3

 هدایت انسانها به وسیله  ی پیامبران صورت می گیردو آن ها شکرگزاری و کفران را به انسان نشان می دهند.-4

http://konkursara.com


 منیرسادات میرحسینی                                            تجربی وریاضی دوازدهمپایه                                         (3)جزوه دین وزندگی 

27 

 

 تست

ت و پیام کدام آیه ی شریفه حاکی از آن است؟)سراسری تعیین اندازه، ویژگی ها و نقشه  ی پدیده ها چه نام دارد وبر خواسته از چیس .59

 (94انسانی 

 اناکل شی ء خلقناه بقدر      -حکمت الهی-تقدیر-1

 اناکل شی ء خلقناه بقدر       -حکمت الهی-قضا-2

 هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون -قدرت الهی-تقدیر-3

 الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکونهو  -قدرت الهی-قضا-4

 تست

هللا الذی »موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده ی الهی ایجاد می شوندتسلیم چه چیزی هستندو آیه ی شریفه ی  .60

 (94حاکی از کدام است؟) سراسری هنر« سخرلکم البحر لتجری الفلک فیه بامره

 تقدیر الهی -قضای الهی-4تقدیر الهی        -تقدیر الهی-3قضای الهی      –قضای الهی  -2قضای الهی      -تقدیر الهی -1

 تست

به چه چیزی اشاره دارد و موجودات جهان از آن جهت که « الالشمس ینبغی ان تدرک القمر و ال اللیل سابق النهار» آیه ی شریفه ی  .61

 (94می شوند مربوط به کدام مورد است؟)خارج از کشور با حکم و فرمان و اراده ی الهی ایجاد

 تقدیر الهی -قضای الهی-4تقدیر الهی        -تقدیر الهی-3قضای الهی     –قضای الهی  -2قضای الهی       -تقدیر الهی-1

 تست

ه را ترسیم کرده ایم ؟ سراسری اگر بگوییم نه در نقشه های جهان نقص واشتباهی هست ونه در پیاده کردن آن به تر تیب پیام کدام آی .62

 93خارج از کشور 

 ال تَزو اَنۡ  ض الَرۡ  ا وَ  السَّماواته  یُۡمسك الِلَ  اهنَّ  -ر بقَدَ  ءَخلَۡقناهُ  َشىۡ  ُكلَّ  اهنّا -1

 ر بقَدَ  ءَخلَۡقناهُ  َشىۡ  ُكلَّ  اهنّا-ال  تَزو اَنۡ  ض الَرۡ  ا وَ  السَّماواته  یُۡمسك الِلَ  اهنَّ  -2

 ر بقَدَ  ءَخلَۡقناهُ  َشىۡ  ُكلَّ  اهنّا -الذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون هو -3

 هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون -اهنّا ُكلَّ َشۡى ءَخلَۡقناهُ بقَدَ ر -4
 تست

وسرفراز می گوییم کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت علم وقدرت بی آن جا که از عمق وجودمان فریاد بر می آوریم وشادمانه  .63

پایان آن ناخدا به هیچ وجه احتمال غرق شدن ونابودی آن نمی رود وهیچ کسی جز او نیز تمی تواند ان را از نابودی نجات دهد فهم 

 93پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟سراسری انسانی 

 ضی امرا فانما یقول له کن فیکون هوالذی یحیی ویمیت فاذا ق-1

 هللا الذی سخر البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون-2

 الالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون -3

 ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال والن زالتا امسکهما من احد من بعده-4

 ستت
    93که....سراسری ریاضی  است جا آن :مي گوییم است؟ كجا انسان، اختیار ظهور و بروز بپرسند صحنه ي ما از اگر .64
 .باشند كرده احاطه را او متفاوت، قدرهاي و قضا -2 .كند خودنمایي آزارش فطرت آلودگیهاي تمام با باطل -1
 .حّق با همه ي زیباییهاي فطرت پسندش به او عرضه شود -4كرده باشدجایگاه خود را در نظام قانونمند آفرینش، درك  -3

 تست
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 دوم، امر كه است الهي ........... و .......... مصادیق از ترتیب به اختیار، از انسان برخورداري و مشّخص درجه ي در آب جوشش .65
 93سراسری تجریی .است ........... علل از برخاسته

 عرضي – قضا  -قضا-4      عرضي  -تقدیر – قضا -3       طولي  -قضا – تقدیر -2طولي     – تقدیر - تقدیر-1

 تست

 اين از فرار بدانيم، الهي قضاي يك است، آن سستي و كجي متوجه و نشسته آن زير كه انساني بر را كج ديوار ريختن فرو هرگاه .66

 93سراسری زبان .است حقیقت این از حاكي ......... شریفه ي آیه ي پیام كه است ......... قضا،امري
        َكفوراً  اما و شاكراً  اما السبیل هدیناه انّا-ناممكن  -1 
  َكفوراً  اما و شاكراً  اما السبیل هدیناه ممكن انّا-2
  مسمي اجل   و بالحقّ  االّ  بینهما ما و االرض و السماوات خلقنا ما -ناممكن -3
  مسمي اجل   و بالحقّ  االّ  بینهما ما و االرض و السماوات خلقنا ما -ممكن -4
 قضای -تقدیر -قضای -تقدیر -تقدیر -4

 تست 

آن به تر تیب برفهم درست .....و..... تاکیدنموده ایم که  كردن پیاده و دراجرا نه و هست اشتباهى و نقص آن نقشهٔ  در نه اگربگوییم .67

 92آیه ی شریفه ی ......می باشد.سراسری ریاضی ترسیم کننده ی مفهوم نخست پیام 

 ان هللا یمسک اللسماوات واالرض ان تزوال   -قضا -قدر -2ان هللا یمسک اللسماوات واالرض ان تزوال  -قدر-قضا -1

 قدجاءکم بصائرمن ربکم فمن ابصر فلنفسه   -قدر -قضا  -4قدجاءکم بصائرمن ربکم فمن ابصر فلنفسه    -قضا -قدر -3

 تست

 92اگر بگوییم هیچ یک از موجودات جهان ،از قانون مندی خود خارج نمی شوند فهم پیام کدام آیه را اعالم کرده ایم ؟سراسری هنر  .68
 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا والمسیح ابن مریم.....-1
 هوالذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون  -2
 الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون هللا  -3
 ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون    -4

 تست

 نکته:آیه ی شریفه پیام اصلی که دارد اختیار وانتخاب است یادتان نرود.

 92هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا مفهوم می گردد که ....سراسری انسانی ازدقت درپیام آیه ی شریفه ی انا  .69
 انسان درچارچوب قوانین حاکم برهستی ،حق انتخاب دارد.-1
 هدایت به راه کمال ،خواه وناخواه توام بافراز ونشیب ها است . -2
 نخواهد بود.قانون لطف، ایجاب می کند هدایت انسان راکه هرگز درآن تخلفی  -3
 خدای متعال ،باارسال رسوالن وانزال کتب آسمانی ،راه را به انسان نشان داد -4

 تست
اعطای ویژگی مختاربودن به انسان ومایع بودن به آب بیانگر .....خداوند است وخروج هریک از این دایره به ترتیب  .70

 92..و..است.سراسری تجربی 
 ممکن     -ناممکن-قضای-4ناممکن   -ناممکن-تقدیر-3ممکن    نا-ممکن-تقدیر-2ممکن      -ممکن-قضای-1

 تست

فروریختن دیوارکج یک......الهی است ،این ........متناسب با......آن دیوار،یعنی کجی آن است ،وحضرت علی )ع( درپاسخ آن فرد  .71
 *91فرمودند:از ......الهی به .......الهی پناه می برم.سراسری خارج از کشور 

 قدر–قضای -تقدیرخاص -قضا-قانون وقضای -2قدر                                      -قضای-قضای-تقدیر -تقدیر-1
 قضای                    -تقدیر–تقدیرخاص -قضا-قانون وقضای  -3

 تست

 درآخرآيه گزينه نياورده اند.سوم وعدم نگهبانی از آخر آيه وماانا عليکم بحفيظ گرفته شده است که  1نکته:ترکيبی درس 
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عدم نگاهبانی خداوندبرانسان آن گاه به وقوع می پیوندد که ...وآیه ی شریفه ی ...حاکی از این حقیقت است .سراسری خارج از  .72
 90کشور 

   علیها   انا انزلناالیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل-رهنمودهای الهی به هدایت انسان نینجامد-1
   انا انزلناالیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها   -توفیق الهی نصیب انسان نگردد-2 
 قدجاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -رهنمودهای الهی به هدایت انسان نینجامد -3

 قدجاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -توفیق الهی نصیب انسان نگردد -4

 تست

 90د که آیه ی شریفه ..موید ان است سراسری رابطه ی جاذبه ی موجود میان اشیا از ...الهی است واز.. خداوندسرچشمه می گیر .73

 ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر      -اراده ی –تقدیر -2ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر     -حکمت-تقدیر-1

 ان هللا یمسک السماوات واالرض    -اراده ی-قضای  -4ان هللا یمسک السماوات واالرض     –حکمت -قضای -3

 تست

به حکیمانه بودن نظام هستی ،ایجاب می کند که خدای حکیم قادر راحافظ ونگاهبان عالم وجود بدانیم که این اعتقاد از تدبر در اعتقاد  .74
آیه ی شریفه ی .......به دست می آید واگر بگوییم پیاده کردن قوانین حاکم برهستی به وسیله ی خدااست مفهوم این جمله آن است 

 90هی است سراسری ریاضی که حوادث جهان ،......ال
 مقدربه تقدیر-ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -2مقضی به قضای  –ان هللا ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم -1
 مقضی به قضای   -ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال-2مقدربه تقدر   –ان هللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال -3

 تست

توجه به آيه ی شريفه ی )) ان هللا يمسک السماوات و االرض ان تزوال ... (( ، انسان متوجه می شود که ...........آن را نظام با  .75

  90................ناميده اند سراسری زبان 

 حکیمانه ی الهی  -ونابودی آن نمی رود کشتی جهان ناخدايی دارد که به علت علم وقدرت بی پايان آن ناخدا ،به هیچ وجه احتمال غرق شدن -1

 حکیمانه ی الهی-خداوند  قدرت اختیار و اراده راازان جهت به ما عطا عطا فرموده که با بهره مندی از آن دروازه های پیشرفت را فتح کنیم-2

 قضا و قدرالهی -ه های پیشرفت را فتح کنیمخداوند  قدرت اختیار و اراده راازان جهت به ما عطا عطا فرموده که با بهره مندی از آن درواز -3

 قضا و قدرالهی  -کشتی جهان ناخدايی دارد که به علت علم وقدرت بی پايان آن ناخدا ،به هیچ وجه احتمال غرق شدن ونابودی آن نمی رود  -4

 تست

عنایی دارد که برخاسته از......الهی بیت قطره ای کز جویباری می رود  از پی انجام کاری می رود با آیه ی شریفه ی ......تناسب م .76
 * 90وحاکی از .....خداوند است.سراسری هنر 

 حکمت-تقدیر-ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من بعده-1
 ه وخواست اراد–قضای -ان هللا یسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احد  من بعده -2
 حکمت-تقدیر -ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون  -3

 اراده وخواست–قضای  - ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون -4

 تست

 90........معرفت به ...............الهی است که برخاسته از...........است.سراسری تجربی توسعه ی فعالیت های اختیاری انسان  .77
 اراده -قضای-تابع-4حکمت      -تقدیر-تابع-3اراده     -قضای-متبوع-2حکمت     -تقدیر-متبوع-1

 تست

 89تعیین نقشه ی پدیده ها با.....خداوند وتحقق آن با......اوست که به ترتیب .....و.....رقم می خورد. سراسری هنر  .78

 قضا -حکمت تقدیر–اراده  -4قضا   -تقدیر -اراده -حکمت -3تقدیر       -قضا-حکمت-اراده -2تقدیر   -قضا-اراده-حکمت-1

 تست
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عدم خروج موجودات از قانون مندی خود که با اعتماد واطمینان از دقت آن ، برنامه ریزی وعمل کنیم برخاسته از.....الهی وحاکی  .79
 *89از......خداوند است سراسری ریاضی 

 حکمت –قضای  -4حکمت    -تقدیر -3      اراده وخواست –قضای -2اراده وخواست     -تقدیر-1

 تست

باتوجه به توحید ومراتب ان درفهم قضاوقدرالهی که قضابرخاسته از ......وقدر برخاسته از......است ....تکیه گاه .....می  .80
 *89باشد.سراسری خارج از کشور 

 قضا-تقدیر-حکمت-اراده -4تقدیر    -قضا-حکمت-اراده -3قضا    -تقدیر–اراده –حکمت -2تقدیر     -قضا-اراده–حکمت -1

 تست

 بصائرمعادل رهنمود است.نکته:

ارزانی شدن رهنمودها مفهوم به دست آمده از آیه ی ......می باشد ومفهوم آیه ی ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وال اللیل سابق  .81
 *89التهار وکل فی فلک یسبحون مربوط به .....است سراسری هنر 

 تقدیر الهی –قد جاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -2تقدیر الهی     –انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا -1

     قضای الهی   -قد جاء کم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -3قضای الهی      -انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا -2

 تست

با تدبر در آيه ی شريفه ی )) ان هللا يسمک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا ان امسکها من احٍد من بعده ...(( کدام مفهوم  .82

 *89مستفاد می گردد ؟ سراسری تجربی 

 انسان باشناخت واستفاده از قوانین جهان است که می تواند استعدادهای خود را به فعلیت برساند. -1

 ايمان به خداوند حکیم اين اطمینان را به انسان می بخشد که جهان دارای حافظ و نگاهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد. -2

 سامان دهی شده و قانون مند بسیار دقیق و حساب شده است.  همه ی حوادث و رخدادهای جهان، در يک چارچوب-3

 تقدير الهی چیزی ورای قانونمندی و نظم است که وقتی به حادثه ای تعلق گرفت هر قانونی را لغو می کند. -4

 تست

 * 88سراسری رياضیدر قبول يا رد آن از دقت در کدام آيه مفهوم می گردد؟  « اختيار او»و « انسان»نزول رهنمود های الهی بر  .83

 ان هللا يمسک السماوات واالرض ان تزوال -2هللا الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره                   -1

 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من غبی فغلیها-4لقدارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان         -3

 تست

شریفه ان هللا یسمک السماوات واالرض ان تزوالوآیه لتجری الفلک بامره به ترتیب بیانگرکدام مفهوم است؟سراسری خارج از آیه ی  .84
 87کشور 

 تقدیر الهی–قضای الهی  -4قضای الهی        -تقدیرالهی-3تقدیرالهی        –تقدیرالهی -2قضای الهی         -قضای الهی-1

 تست

 87جهان و اراده و اختيار انسان رابطه ی .... حاکم است به اين معنی که ......... می باشد. سراسری رياضیبين نظام مقدر  .85

 اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند  -عرضی -2                         اراده ی انسان مؤخر از اراده ی خداوند  –طولی -1

 انسان ، همان را اراده می کند که مقدر او  –عرضی -4ه مقدر او                        انسان ، همان را اراده می کند ک –طولی -3

 تست

آن جا که يک عامل ديگر اثر می گذارد تا اثرش را به معمولی منتقل کند و آن جا که عوامل گوناگون به صورت يک مجموعه ،همکاری  .86

،علل.......و علل...........محقق شده و مثال موافق با آن ..........و .......... می دارند تا يک معلول ،محقق شود ،به ترتيب 

 86باشد.سراسری رياضی 

 رويش گل  –نگارش  -طولی  -عرضی  -2       نگارش –رويش گل  –طولی  –عرضی   -1

 لرويش گ –نگارش  –عرضی  –طولی  -4       نگارش –رويش گل  –عرضی  –طولی   -2
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