
  :رنگین کمان جمعه                     نام و نام خانوادگی                               7کاربرگ درس 

  

  جاهاي خالی را پر کنید  - 1

. پیامبر خدا سفارش کرده اند که خانواده ي خود را در روز جمعه  -  کنید .....................

 نماز جمعه درباره ي دین و اخالق سخن می گوید ............................ امام جمعه در  -

 ظهور خواهد کرد .................. امام مهربان ما در روز  -

 می گویند ..................... به کسی که نماز جمعه را براي مردم می خواند  -

  بهترین روز هفته است ............ بهترین شب و ............. و بهترین ماه ): ..............ع(امام علی  -

 درستی یا نادرستی را مشخص نمایید - 2

 در پایان نماز جمعه  فقط براي خودمان دعا می خوانیم      درست           نادرست -

 ثواب کار نیک در روز جمع چند برابر است                 درست           نادرست  -

 ه تنها فرصت براي زیارت امامان است            درست           نادرست روز جمع -

  نماز جمعه دو قنوت دارد                                        درست          نادرست  -

 پاسخ کوتاه دهید  - 3

 در چه روزي فرصت و انگیزه براي انجام کار نیک بیشتر است ؟ -

 جمعه چیست ؟از محبوب ترین عبادت هاي روز  -

 خطبه هاي نماز جمعه کی خوانده می شود ؟ -

 نماز جمعه چند خطبه دارد و چه کسی آن را می خواند ؟ -

  نماز جمعه چند قنوت دارد و چند رکعت است ؟ -

 پاسخ کامل دهید  - 4

 غسل جمعه را به ترتیب بیان کنید  -

  

  

 
  

 .چهار مورد از کارهایی که روز جمعه می توان انجام داد بیان کنید  -

  

  

  

  

 .دو مورد از تفاوت نماز جمعه و نماز صبح را بنویسید  -
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 پیامبر درباره پاکیزگی در روز جمعه چه می فرماید ؟ -

  

  

  

  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید  - 5

آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصاله من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر اهللا به کدام یک از هفت نام  -

 .اشاره می کند رنگین کمان جمعه 

  روز نیکی ) الف 

  روز عبادت و نماز جمعه ) ب 

  روز زیات ) ج 

  روز امام زمان ) د 

  

 از مهم ترین دعاهاي روز جمعه چیست ؟ -

  دعاي تحویل سال) صلوات              د ) دعاي توسل         ج ) دعاي کمیل              ب ) الف 

  

 ورد چه چیزي صحبت می کند ؟در دو خطبه نماز جمعه امام جمعه در م -

  اوضاع کشور و دشمنان  –اخبار روز ) الف 

  اوضاع کشور  –اخبار روز ) ب 

  سر زدن به خویشان  –دین و اخالق ) ج 

  اوضاع کشور و جهان اسالم  –دین و اخالق ) د 

  

  ن  ق ق   خ   خ خ   معیار ارزشیابی 

          به اهمیت روز جمعه پی برده است 

از کارهایی که می توان در روز جمعه انجام داد بیان می 

  کند 

        

          ترتیب غسل جمعه را می داند 

          نحوه خواندن نماز جمعه را می داند 

          به تفاوت هایی از نماز جمعه و نماز صبح اشاره می کند 

  

  

  موفق باشید                                                                                          عزیزي 
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