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 : رنگین کمان جمعه7درس 

 *کامل کنید*

.............. بهترین ماه ی حضرت علی )ع(: به فرموده -1
سال، ................ ، بهترین شب سال و ................ بهترین 

 روز هفته است.

 جمعه -شب قدر -رمضان

ی خود را روز اند که خانوادهپیامبر خدا سفارش کرده -2
 ............ شادمان کنید.

 جمعه

ی ی نماز جمعه دربارهامام جمعه در دو خطبه -3
گوید و نمازگزاران را از ................ و ............... سخن می

 کند.اوضاع ............... و .................. باخبر می

 جهان -کشور -اخالق -دین

خواند، به کسی که نماز جمعه را برای مردم می -4
 گویند.............. می

 امام جمعه

 غلط* *صحیح یا

نماز جمعه در انتهای نماز توسط امام های خطبه -5
 شود.جمعه بیان می

 غلط

ثواب کار نیک در روز »فرماید: پیامبر خدا )ص( می -6
 «شود.جمعه چند برابر می

 صحیح

های روز ترین عبادتفرستادن صلوات از محبوب -7
 شنبه است.پنج

 غلط

 صحیح نماز جمعه، دو رکعت است. -8

خواند و امام جمعه حمد و سوره را میدر نماز جمعه،  -9
 دهیم.ما ساکت هستیم و به آن گوش می

 صحیح

 *پاسخ دهید*

نودی للصّالة من یوم  یا ایها الذین امنوا اذا»ی آیه -10
 به کدام نماز اشاره دارد؟« عوا الی ذکر اهللالجمعة فاس

 نماز جمعه

پیامبر )ص( در مورد روز نظافت و پاکیزگی )روز  -11
 اند؟جمعه( چه فرموده

روز جمعه حمام بروید و غسل جمعه کنید. »فرماید: می
های تمیز و هایتان را کوتاه کنید، عطر بزنید و لباسناخن

 «نو بپوشید.

 

تفاوت بین نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی  -12
 چیست؟

نماز جمعه دو خطبه و سخنرانی دارد اما نماز دو  -1
 رکعتی ندارد.

جمعه دو قنوت دارد )در رکعت اول قبل از رکوع  نماز -2
و در رکعت دوم بعد از رکوع( اما نماز دو رکعتی یک 



 

 

در نماز  -3قنوت دارد. )در رکعت دوم قبل از رکوع( 
خواند و ما گوش جمعه حمد و سوره را امام جمعه می

خوانیم دهیم اما در نماز دو رکعتی که خودمان میمی
 خوانیم.حمد و سوره را خود می

عبادت و  -3نظافت و پاکیزگی  -2شادی با خانواده  -1 روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟ -13
 -6زیارت و صلوات  -5نیکی به دیگران  -4نماز جمعه 

دیدار با خویشاوندان  -7دعا برای ظهور امام زمان )عج( 
 و عیادت بیماران

شود و گاهی یارت گاهی از نزدیک انجام میز -دو نوع چند نوع زیارت داریم؟ نام ببرید. -14
 از دور

 1قنوت در پایان رکعت اول قبل از رکوع و  1دو قنوت ) نماز جمعه چند قنوت دارد؟ )توضیح دهید( -15
 قنوت در رکعت دوم بعد از رکوع(

قنوت در رکعت اوّل نماز جمعه چه وقتی خوانده  -16
 شود؟می

 است.(قبل از رکوع )در پایان رکعت اول 

شوییم؛ بعد کنیم، بعد سر و گردن را میابتدا نیّت می شود؟ توضیح دهید.غسل جمعه چگونه انجام می -17
شوییم به سمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن را می

 ای که آب به همه جای بدن برسد.گونه

 *انتخاب کنید*

 ( یک خطبه2                   ( دو خطبه 1 نماز جمعه چند خطبه دارد؟ -18
 ( چهار خطبه4                   ( سه خطبه3

 سخن زیر از کیست؟ -19
 «شود.ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر می»

 ( امام حسین )ع(2           ( حضرت علی )ع(1
 ( امام رضا )ع(4      ( حضرت محمد )ص( 3

 ( نماز جمعه2                        ( زیارت1 ام است؟ترین عبادت روز جمعه کدمحبوب -20
 ( فرستادن صلوات4         ( انجام غسل جمعه3

 ند؟نکامام زمان )عج( در چه روزی ظهور می -21
 شنبه( پنج2                        ( جمعه1
 ( دوشنبه4                    شنبه( سه3

ا نودی للصالة من یوم الذین آمنوا اذیا ایها »ی آیه -22
 به کدام مورد اشاره دارد؟« عوا الی ذکر اهللالجمعة فاس

 ( انجام غسل جمعه1
 ( زیارت روز جمعه2
 ( شرکت در نماز جمعه3
 ( صلوات فرستادن در روز جمعه4

از نظر حضرت علی )ع( بهترین روز هفته چه روزی  -23
 است؟

 شنبه( سه2               شنبه( پنج1
 ( جمعه4                   ( شنبه3

 (1ی )گزینه -21        ( 4ی )گزینه -20          (3ی )گزینه -19          (1ی )گزینه -18
 (4ی )گزینه -23        (3ی )گزینه -22


