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من است یجا حامنگاه مهربان تو همه دانمیم ایخدا

 پنجم                 پایه:رنگین کمان جمعه                                                 عنوان درس: درس: هدیه های آسمانی                                        

                                                     تاریخ:                                                                                                                                                                               مفهوم: احکام روز جمعه برای مسلمانان  

 نام دانش آموز:

                                                                                                                                                           
:به سواالت زیر،پاسخ کامل بده

 چه فرمودند؟ در مورد روز نظافت)جمعه(،( پیامبر)صلی اهلل(، 1

 

 ( تفاوت بین نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی چیست؟2

 

 ( روز جمعه،مخصوص چه کارهایی است؟3

 

 نام ببرید. زیارت داریم؟( چند نوع 4

 

 ( نماز جمعه، چند قنوت دارد؟ توضیح دهید.5

 

 ( قنوت در رکعت اول نماز جمعه چه وقتی خوانده می شود؟6

 

 ( غسل جمعه چگونه انجام می شود؟توضیح دهید.7

 

 

:سواالت تستی

؟کدام گزینه،تفاوت های نماز جمعه و نماز دو رکعتی را بیان کرده است( 1  

  ( نماز جمعه خطبه و سخنرانی دارد.ب اوت ندارند                                نماز جماعت و نماز دو رکعتی،با یکدیگر تفالف(        

 د( گزینه های ج و برکوع دارد                                            1رکوع و نماز جمعه  2 ج( نماز دو رکعتی        

را به ترتیب بیان نموده است؟ ، مراحل غسلکدام گزینه( 2   

 ب( شستن سمت راست بدن،شستن سمت چپ بدن، شستن سر و گردن             الف( شستن سر و گردن،شستن سمت چپ بدن،شستن سمت راست بدن      

بدن،شستن سمت راست بدن، شستن سر و گردند( شستن سمت چپ                  ج( شستن سر و گردن،شستن سمت راست بدن،شستن سمت چپ بدن     

نماز جمعه چند خطبه دارد؟( 3   

د( یک خطبه  ج( چهار خطبه                      ب( سه خطبه         ( دو خطبه الف      

در روز جمعه،چند برابر می شود.ثواب کار نیک  "؟این سخن از کیست( 4

 د(امام رضا)علیه السالم( ج( امام حسن)علیه السالم( ب(حضرت محمد)صلی اهلل(      الف( حضرت علی)علیه السالم(      



 

 

 امام زمان)عج اهلل(، در چه روزی ظهور می کنند؟ (5  

 د( پنج شنبه                   ج( جمعه                  ب( دوشنبه                    الف( شنبه     

 به کدام مورد زیر اشاره دارد؟، "یا اَیُها الَذینَ ءامَنوا اِذا نودِیَ للصَّالة مِن یَوم ِالجُمُعَه فَاسعَوا اِلی ذِکرِاهللِ"( آیه ی 6  

 صلوات فرستادن در روز جمعهد(   در نماز جمعه ج( شرکت  ب( زیارت روز جمعه  الف( انجام غسل جمعه    

 الم(، بهترین روز هفته چه روزی است؟( از نظر حضرت علی )علیه الس7 

 د( دوشنبه   ج( سه شنبه  ب( جمعه  الف( پنج شنبه    

 می گویند.-----------رکعت است و به کسی که نماز جمعه را برای مردم می خواند--------نماز جمعه( 8 

 موذن-د( دو   امام جمعه -ج( دو امام جمعه-ب( یک  موذن-الف( یک   

 نماز جمعه،کدام گزینه خوانده می شود؟( در ابتدای 9

 د( تکبیره االحرام   ج( آیاتی از قرآن   ب( اذان  الف( دو خطبه   

 ( کدام گزینه درست است؟11

 الف( در یک نماز دو رکعتی،در پایان هر رکعت یک قنوت می خوانیم.  

 ب( در نماز جمعه،دو قنوت می خوانیم.  

 از قنوت دوم به رکوع می رود. ج( در نماز جمعه،امام جمعه بعد  

 د( در یک نماز دو رکعتی،خطبه و یا سخنرانی داریم.  

 ،مردم به چه چیزی دعوت می شوند؟"یا اَیُها الَذینَ ءامَنوا اِذا نودِیَ للصَّالة مِن یَوم ِالجُمُعَه فَاسعَوا اِلی ذِکرِاهللِ"( در آیه ی11  

 د( برپا داشتن نماز جمعه  ج( ایمان به خدا عتب( بر پاداشتن نماز جما  الف( یاد خدا   

 ، از کدام بزرگوار است؟"رمضان بهترین ماه سال،شب قدر،بهترین شب سال و جمعه،بهترین روز هفته است"( عبارت 12    

 )صلی اهلل(د( پیامبر )علیه السالم(امام باقر  ج(  )علیه السالم(ب( امام علی  ف( امام خمینیال    

 نمی کند؟( کدام گزینه ویژگی نماز جمعه را بیان 13    

 ب( درپایان،مسلمانان دسته جمعی دست به دعا بر می دارند.   سخن گفتن درباره ی دین و اخالقالف(     

 د( در پایان،همگی به زیارت می روند. با خبر ساختن مسلمانان از اوضاع کشور و جهان اسالمج(     

 نه، به باارزش ترین کارها در روز جمعه، اشاره شده است؟( در کدام گزی14   

 د( عیادت از بیماران ج( شادی با خانواده   ب( نظافت  الف( نماز جمعه    

 



 

 

 است. ------------( شباهت نماز جمعه و نماز صبح در 15    

 پایان رکعت اولد( قنوت خواندن در   ج( تعداد خطبه ها  ب( تعداد رکعت ها الف( تعداد قنوت   

 می گوییم. ------------و بعد از امام جمعه------------( در نماز جمعه ، در رکعت اول، 16    

 تکبیره االحرام -ب( ساکت هستیم     تشهد-الف( نیت می کنیم   

 تشهد-د( ساکت هستیم    تکبیره االحرام-ج( نیت می کنیم   

 "یا اَیُها الَذینَ ءامَنوا اِذا نودِیَ للصَّالة مِن یَوم ِالجُمُعَه فَاسعَوا اِلی ذِکرِاهللِ"است؟ ترجمه ی صحیح این آیه در کدام گزینه( 17

 الف( ای نیکوکاران،هنگامی که نماز جمعه برگزار می شود به سوی آن بشتابید.   

 ب( ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نماز جمعه برگزار می شود به سوی آن بشتابید.  

 ج( ای نیکوکاران، در روز جمعه نماز را زیاد به یاد داشته باشید.  

 د( ای کسانی که ایمان آورده اید، در روز جمعه نماز را زیاد به یاد داشته باشید.  

 دری است که خداوند ما را به شتاب در آن دعوت می کند،کدام بخش از آیه ی زیر این را اثبات می کند؟( اهمیت نماز جمعه به ق18  

 ،"یا اَیُها الَذینَ ءامَنوا اِذا نودِیَ للصَّالة مِن یَوم ِالجُمُعَه فَاسعَوا اِلی ذِکرِاهللِ"    

 

 4د(    3ج(    2ب(           1الف(     

 تالوت می کنیم.-------------( هرگاه در مورد اهمیت نماز جمعه از ما بپرسند،آیه ی 19   

 ب( وَ هُوَ عَلی جَمعِهِم اِذا یَشاءُ قدیر                                     الف(اِنّ َ عَلَینا جمعَهُ و قُرآنَه  

 "د( یا اَیُها الَذینَ ءامَنوا اِذا نودِیَ للصَّالة مِن یَوم ِالجُمُعَه فَاسعَوا اِلی ذِکرِاهللِ                   ِئِکتَه و یُصَلّونَ عَلَی النَّبیالج( انَّ اهللَ وَ مَ  

 ( سخن زیر از کدام بزرگوار است و به ترتیب با چه کلماتی کامل می شود؟21  

 ، بهترین روز هفته است.------------،بهترین ماه سال،شب قدر،بهترین شب سال و  -------"   

 ب( حضرت محمد)صلی اهلل(،ماه رمضان،شنبه   الف( حضرت علی)علیه السالم(، ماه محرم،شنبه  

 د( حضرت محمد)صلی اهلل(،ماه محرم،جمعه   ج( حضرت علی )علیه السالم(،ماه رمضان،جمعه  

 امام جمعه در دو خطبه ی نماز درباره ی چه چیزی سخن می گوید؟ ( 21

 د(گزینه ی الف و ب   ج( فلسفه   ب( دین و اخالق الف( ترتیب انجام نماز جمعه   

 (  جمله ی زیر با کلمات کدام گزینه کامل می شود؟ 22

 می گوییم.---------------و---------------در نماز جمعه، در رکعت اول نیت می کنیم و بعد از  "

      1 

 ال

      2 

 ال

      3 

 ال

4 

 ال



 

 

 تکبیره االحرام-د( امام جمعه  تشهد-ج( موذن تشهد-ب( امام جمعه  تکبیره االحرام-موذنالف(    

 ( شباهت میان نماز صبح و نماز جمعه در چیست؟23

 لدر پایان رکعت او د( خواندن قنوت      ج( داشتن خطبه و سخنرانیشتن دو قنوت               ب( داالف( تعداد رکعت             

 :درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کن 

 

  :سواالت تستی پاسخنامه

               

 

 

 

 

 

  

 

 نادرست درست عبارت ها

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

   پیامبر )صلی اهلل(، می فرمایند:ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر می شود.

   روز پنج شنبه است. فرستادن صلوات از محبوب ترین عبادت های

   نماز جمعه، دو رکعت است.

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

 سوال )الف( )ب( )ج( د()
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    21 

    21 

    21 

    21 

    21 

    21 

    21 

    12 

    12 

    11 

    11 

 سوال )الف( )ب( )ج( د()

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    22 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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