


آنها به جای اینکه به کار ساخت روزنامه های دیواری بپردازند به بازی  اشتباه نادر و دوستانش چه بود ؟ -1

عث شد که کار خوبی را تحویل ندهد همچنین آنها به جای و یا خوشگذرانی مشغول شدند و همین با

 استفاده از توانایی های می خواستند از توانایی های دیگران استفاده کنند.

ان مناسب آنها ر زمپشت گوش نیاندازیم و دکار های خود را پیام درس روزنامه های دیواری چیست ؟  -2

 را انجام دهیم و به تالش خود تکیه کنیم.

له. نادر و بوجود دارد ؟ توضیح دهید.  حسابرسی )قیامت(آیا شباهتی میان داستان این درس و روز -3

نتوانستد وقفه انداختند و در هنگام داوری نیز انجام کار هایشان )ساخت روزنامه دیواری( دوستانش در 

برسی هم همین اتفاق می افتد. بعضی از انسان ها کار های خوب و کارشان را جبران کنند. در روز حسا

در هنگام روز حسابرسی نمی توانند ند و نیکو انجام نمی دهند یا کار های بدشان را جبران نمی کن

 کارهایشان را جبران کنند.

این دنیا جای انجام دادن کار هاست و حسابرسی  در ؟ امام علی درباره روز حسابرسی چه می فرمایند  -3

ز قیامت روز حسابرسی کارهاست و کار کردن در آن وجود ندارد.آن وجود ندارد اما رو

 قیامتروز  حسابرسی –روز  یوم الحساب –نام های دیگر روز قیامت را بنویسید.  -4

استفاده  -خواندن نمازبه موقعدو مورد از چیزهایی که در کارنامه زندگیتان نوشته می شود نام ببرید.  -5

)پاسخ های دیگر نیز قابل قبول است.( نکردن از وسایل دیگران بدون اجازه آنها

گی شود به پیش از آنکه به حساب شما رسیدرسول خداوند درباره روز حساب چه می فرمایند ؟  -6

 حساب خود برسید.

ده است ؟ این آیه را به همراه معنی اش بنویسید. این اشاره ش«  یوم احساب» ر کدام آیه قرآن به  د -7

پروردگارا ! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روز حساب آیه در کدام قسمت نماز به کار می رود ؟ 

بخش و بیاموز. این آیه در قنوت نماز به کار می رود.ب  

 موفق باشید 


