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 های دیواری: روزنامه16درس 

 *کامل کنید*

 الحسابیوم های روز قیامت ...................... است.یکی از نام -1

ای وجود برای زندگی ما در این ............... کارنامه -2
 شود.دارد که کارهای ما در آن ............. می

 ثبت -دنیا

الیوم عمل و ال حساب و غدا »با توجه به حدیث:  -3
 معنی آن را کامل کنید:« حساب و ال عمل

این دنیا، جای انجام دادن کارها .............. و حسابرسی 
در آن .............. و روز قیامت، روز حسابرسی اعمال است 

 کار کردن در آن ............... است.و 

 وجود ندارد -وجود ندارد -است

ما توسط ..............  یی کارهادر روز قیامت، همه -4
 شود.داوری می

 خداوند

 *صحیح یا غلط*

در یک روزنامه دیواری مطالب گوناگون علمی،  -5
 شود.تاریخی، شعر و داستان آورده می

 صحیح

این دنیا، جای انجام دادن کارهاست و حسابرسی در  -6
 آن وجود دارد.

 غلط

توانیم در روز قیامت، کارهای بد خود را جبران ما می -7
 کنیم.

 غلط

 *پاسخ دهید*

ی رسیدگی به اعمال، چه پیامبر اکرم )ص( درباره -8
 اند؟فرموده

اند: پیش از این که به حساب شما رسیدگی شود، فرموده
 به حساب خود برسید.

ی حسابرسی در دنیا و قیامت چه امام علی )ع( درباره -9
 اند؟فرموده

اند: این دنیا، جای انجام دادن کارها است و فرموده
روز حسابرسی در آن وجود ندارد؛ اما روز قیامت، 
 حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد.

 روز قیامت الحساب چیست؟نام دیگر یوم -10

 *انتخاب کنید*

ی امام علی )ع( چه روزی، روز به فرموده -11
 ؟ندارد حسابرسی اعمال است و در آن کار کردن وجود

 الحساب( یوم2                  ( شب قدر 1
 ( روز تولد4                  ( روز مرگ3

ربنا اغفرلی و لوالدی و »با توجه به دعای قرآنی  -12
 عبارت زیر را کامل کنید.« یوم یقوم الحساب للمومنین

ی مؤمنان را در پروردگارا! مرا و پدر و مادرم و همه
 ................. ببخش و بیامرز.

 ( دنیا1
 ( شب قدر2
 ( روز حساب3
 ( روز مرگ4



 

 

از « حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا»حدیث  -13
 کیست؟

 )ع( ( حضرت رضا2           ( حضرت علی )ع( 1
 ( امام صادق )ع(4            ( رسول خدا )ص(3

ی شود امتیاز کارنامهانجام کدام کار، سبب می -14
 زندگی ما، باال برود؟

 ( استفاده از اموال دیگران بدون اجازه1
 ( کمک کردن به دیگران در انجام کارها2
-( آسیب رساندن به اموال عمومی هنگام استفاده از آن3

 ها
 توجهی در انجام تکالیف مدرسهبی( 4

 (2ی )گزینه -14               (3ی )گزینه -13             (3ی )گزینه -12            ( 2ی )گزینه -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


