
 (1اصول عقاید)               

 امید روزنه: دهمدرس                  

       1 
 

 پاسخ کامل بدهید
 ز قیامت چه کسانی هستند؟رو شافعین  .1

 رایی شفاعت در قیامت چیست؟کا .2
 ثمره اصلی شفاعت را بنویسید؟ .3
 .  حکمت شفاعت را توضیح دهید .4
 ؟هستنداز نظر قرآن و روایات چه کسانی حق شفاعت دارند و بزرگ ترین شفیعان به ترتیب چه کسانی  .5
 ؟چرا شفاعت در اصل به خداوند اختصاص دارد .6
 :به آن پاسخ دهید را مطرح کرده، «شبهات شفاعت»یک مورد از  .7
 ؟چه کسانی مورد شفاعت قرار می گیرند .8
 دارند؟ را خدا سوی از کردن شفاعت اجازه قیامت در کسانیچه  .9

 چیست؟ قیامت در شفاعت فایدهدو  .10
 :دلیل بیاورید که شفاعت با این موضوع که بخشش و آمرزش حقیقتا  به دست خداست منافات ندارد .11
 چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرند؟ .12
 «اید از شفاعت شونده باالتر باشد.مقام شفاعت کننده  ب»دلیل بیاورید: .13
 شفاعت در چه مواردی انجام می شود؟ .14
 .پاسخ کوتاه دهید سواالت زیربه در مورد شفاعت  .15

 ؟حقیقت شفاعت چیستالف(
 ؟معنای شفاعت چیست ب(

 ؟چه کسی است فیعش(ج
 :های شفاعت را در قیامت نام ببریدنتایج و کارکرد .16

 صحیح یا غلط
 تکرار کند مشمول شفاعت می شود. و دوباره آن را نشودکسی که مرتکب گناه کبیره شود و از آن پشیمان  .17



 (1اصول عقاید)               

 امید روزنه: دهمدرس                  

       2 
 

 ؟دلیل به چههم شامل میشود.  را (لی الله علیه و آله)صحتی منکرین خاتمیت پیامبر شفاعت همه مسلمانان .18
 .شود نمی واقع شفاعت مورد دروغگویی هیچ .19

 جای خالی 
 شرط اصلی دریافت شفاعت .............................. است. .20
 باقی بماند. ثمره اصلی شفاعت این است که انسان همواره در موقعیتی بین ..........و ......... .21
 ........ استروز قیامت که دایره شفاعت او از همه شفاعت کنندگان گسترده تر است.........ترین شفیع گبزر  .22
  .. ......................شفاعت جایی بکار می رود که .............. .23
 ... .............. -3..... ............ -2.. .................... -1کسانی حق شفاعت دارند که  .24
 .................... می باشد........شفاعت از ریشه .................................. به معنای .. .25
 وعده شفاعت در صورتی باعث تشویق مردم به گناه می شود که حداقل یکی از دو شرط زیر را داشته باشد: .26

 ......................... .  ................................................................ لف(ا

 . ..........................................................................................( ب
 ترجمه کنید 

 «الیشفعون اال لمن ارتضی» .27
ۀ»شریفه  يمعنی آیه .28 فاع  ع  الش  ه  ةو  الت نف  ن  ل  ذ 

ن ا   ل م 
ال  ه ا  ند   را بنویسید؟« ع 

 را ذکر نمایید . ( علیه السالم)سخن امام صادق  ،در میان روایات شفاعت .29
 ؟را چه چیزهایی معرفی می کنند شیعهف صو  سه عامل خروج انسان از( علیه السالم)امام صادق  .30
 
 
 
 
 
 


