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گل هــا را خیلــی دوست داشــت، بچه هــا  امام خمینــی؟حر؟ 
را هــم خیلــی دوست داشــت و می گفــت: بچه هــا مثــل گل هســتند.
 قــرار بــود باغچــه برای کاشــتن گل آماده شــود، نزدیک ظهر پیرمــردی آمد 
و شــروع بــه کار در باغچــه کــرد. وقــت ناهــار شــد، امام خمینــی؟حر؟ رو بــه مــن 
 ایــن پیرمــرد ناهــار نخــورده  اســت. مــادرم گفــت: آقــا غــذای 

ً
کــرد و گفــت: حتمــا

اضافــی نداریــم. امــام یــک بشــقاب خالــی را برداشــت و بــه مــا گفــت: حاال هرکســی 
چنــد قاشــق از غــذای خــود را بــا ایــن قاشــق تمیــز داخــل بشــقاب بریــزد تــا بــه انــدازه 

غــذای یــک نفــر شــود. 
بشــقاب غــذا را بــه پیرمــرد دادم، بیــل را کنــار گذاشــت و گفــت: آفریــن پســرم از کجــا 

دانســتی کــه مــن ناهــار نخــورده ام، دســت شــما و امــام درد نکنــد.
آن روز فهمیــدم کــه امــام چقــدر مهربــان اســت و حتــی از حــال آدم هــای گرســنه هــم 

خبر داشــت.

امام مهبران
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با کمک عالمت های داخل جدول، جمله زیر را کامل کن.
امام زمان؟ع؟ با ............................................. .

/ _ ./ . _ / . _ . / _ . _ _ / _ . _ . _ / . . _ .
/ _ . / . _ / _ . . . / . _ . / . . . . _ / _ _ 

/ _ / _ . _ . / . _ 
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کشــور عزیزمــان  کــه  در ســال1363 زمانــی 
از روزهــای جمعــه  یکــی  بــود، در  ایــران درگیــر جنــگ 
مراســم نمــاز جمعــه بــا حضــور پرشــور مــردم آغــاز شــد، امام جمعه 
و  ســخنرانی  بــه  شــروع  انقالبــی  و  ،گویــا  زیبــا  همیشــه  مثــل  و  آمدنــد 
گذشــت  کــه از ســخنرانی ایشــان  کمــی  ــد  کردن ــدن خطبه هــای نمــاز  خوان
کی در فضــای نمــاز جمعــه پیچیــد دشــمنان  گهــان صــدای بلنــد و ترســنا نا
ایــن  اثــر  بــر  کــه  کــرده بودنــد  یــک بمــب را در محــل مراســم منفجــر  اســالم 

انفجار،تعــدادی از نمازگــزاران زخمــی و تعــدادی دیگــر شــهید شــدند. 
احتمــال خطــر و  انفجــار دوبــاره از طــرف دشــمنان بــود، به همین علــت تعــدادی 
ج شــوند و بــه محلــی امــن  کــه از محــل مراســم خــار گفتنــد  از افــراد بــه امام جمعــه 
ــگاه را تــرک نکــرد  ــه ایشــان نرســد امــا امــام جمعــه شــجاع جای ــا آســیبی ب ــد ت برون
و ســخنان خودشــان را ادامــه دادنــد. مــردم نمازگــزار وقتــی دیدنــد ایشــان بــا 
ــد آن هــا هــم  ــه خوانــدن خطبه هــا ادامــه دادن ــاره ب شــجاعت و بــدون دلهــره دوب
بــدون تــرس از تهدیــدات دشــمنان در مراســم ماندنــد و بــه خطبه هــای نمــاز جمعه 
کــه مــی خواســتند نمــاز جمعــه را تعطیــل  گــوش دادنــد و نقشــه دشــمنان  بــا دقــت 

کردنــد.  کننــد، نقــش بــر آب 
این امام جمعه شــجاع و محبوب 

حضرت امــام ............. بود.

رهبر شجاع
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کلماتــی کــه در جملــه زیــر بــه رنــگ قرمــز نوشــته شــده، حــروف آن 
ــا اســتفاده از حــروف باقــی مانــده  رادر جــدول زیــر خــط بــزن  و ب

نــام امــام جمعــه شــجاع را بــه د ســت بیــاور.
  یاران امام زمان؟ع؟ شجاع هستند و ترسی از دشمنان ندارند.
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بــه دنیــا  کــرد و مــن  امــام زمــان؟ع؟ دعــا 

کــه دانشــمند بزرگــی بــود و  کنــار پــدرم  آمــدم. ســال ها در 

گرفتــم و شــهرهای  همــه دوســتش داشــتند، چیزهــای زیــادی یــاد 

زیــادی را گشــتم و نــزد دانشــمندان زیــادی رفتــم. از خوبی هــای امامــان 

نوشــتم.  کتــاب  جلــد  ســیصد  بــه  نزدیــک  آن هــا  شــیرین  حرف هــای  و 

کنــار خانــٔه  گذشــت. یــک شــب در خــواب؛ امــام مهــدی؟ع؟ را در  ســال ها 

کتابــی دربــاره غایــب شــدن مــن  کــه بــه مــن فرمودنــد: چــرا  خــدا در مکــه دیــدم 

کــه آنهــا هــم، مدتــی بــه خاطــر ظلــم مــردم و حکومــت، پنهــان شــده  و پیامبرانــی 

بودنــد، نمی نویســی؟ از خــواب بیــدار شــدم و تــا صبــح بــه دعــا مشــغول شــدم و 

کتابــی بــه نــام »کمال ُ الدیــن« نمــودم تــا مــردم  وقتــی صبــح شــد، شــروع بــه نوشــتن 

ــم. کن گاه  ــان؟ع؟ آ ــام زم ــاره ام را درب

کردم مرا از بهشت صدا می زنند.  سرانجام پس از هفتاد سال احساس 

ــی،  کن ــارت  ــرا زی ــگاه م ــت داری آرام ــر دوس گ ا

می توانــی بــه شــهر ری بیایــی. 

من  شیخ صدوق هستم. 

اعلم دین
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حــرف اول جــدول زیــر را بنویــس ســپس 3 تــا 3 تــا بشــمار تــا 
کامــل شــود. حدیــث زیــر 

کار، او را بــه  کــه آن  کنــد  کاری  امــام مهــدی؟ع؟  هریــک از شــما 
.  ..............................................................
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کــه قــرار اســت  محمدحســین شــنیده بــود 
ســردار ســلیمانی بــه منــزل یکــی از شــهدای مدافــع حــرم 

ــد، ــا بیای ــه آن ه در محل
کــرد تــا حاج قاســم بیایــد،  او لحظه شــماری مــی 
باالخــره ماشــین ســردار ســلیمانی وارد محلــه آنهــا 
شــد، محمدحســین بــا شــوق و اشــتیاق فــراوان 
بــه ســمت ماشــین رفــت و بــا حــاج قاســم ســالم و 
احوال پرســی کــرد.  ســردار دلهــا بــا لبخنــدی زیبــا 
جــواب ســالم و احوال پرســی  های او را داد و بعــد 
از چنــد لحظــه ماشــین بــه ســمت منــزل شــهید 

مدافــع حــرم حرکــت کــرد.
ــارج  ــرم خ ــع ح ــهید مداف ــه ش ــتانش از خان ــراه دوس ــم ،هم ــاعتی حاج قاس ــد از س بع

ــا شــوق بــه ســمت او دویــد و از حــاج قاســم پرســید: شــدند محمدحســین ب
شما فقط منزل شهدای مدافع حرم می روید؟

حاج قاسم پاسخ داد: نه من منزل دیگر شهدا هم می روم.
محمدحســین بــا خوشــحالی گفــت: مــادر مــن هــم فرزند شــهید اســت، به منــزل ما هم 

می آییــد؟ ســردار گفــت: بلــه خانه  ی شــما کجاســت ؟
محمدحســین ایــن خبــر را بــا هیجــان زیــاد بــه مــادرش گفــت. مــادر از شــنیدن ایــن خبــر 
بســیار خوشــحال شــد و اشــک شــوق در چشــمانش حلقــه زد و انــگار کل دنیــا را بــه او 
داده بودنــد. صــدای زنــگ در آمــد مــادر در را بــاز کــرد حاج قاســم ســالم کــرد و پرســید 

این جــا منــزل دختــر شــهید اســت مــادر جــواب داد:  ســالم ســردار، بلــه بفرماییــد.
کنــار ســردار  حاج قاســم وارد خانــه شــد، محمدحســین و بــرادرش هــم در 
نشســته بودنــد، مــادر هنــوز بــاورش نمی شــد کــه ســردار دل هــا در خانــه ی 
آن هــا اســت و بــا خــودش می گفــت بعــد از 33 ســال احســاس می کنــم 

پــدر شــهیدم بــه خانــه مــا آمــده اســت.

سردار دل ها
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محمدحســین را کمــک کــن تــا بــه کنــار مــزار شــهید ســلیمانی بــرود. 
حــروف به دســت آمــده از مســیر را بــه ترتیــب کنــار هــم قــرار بــده تا جمله 

زیــر کامــل شــود.

منتظــران امــام زمــان؟ع؟  ...........

.  ...................................
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بــه طــرف مغــازه سیّد مقاومت مثــل همیشــه صبــح زود 
ــا بتوانــم کمــک کار  میــوه فروشــی پــدرم حرکــت کــردم ت
پــدر باشــم، در مســیر حرکــت از مــردم محلــه مــی شــنیدم کــه مــی 
گوینــد: نیروهــای اســرائیلی بــه برخــی از خانــه هــای مــردم مظلــوم حملــه 
کــرده انــد و انســان هــای بــی گنــاه را زخمــی و یــا بــه شــهادت رســانده انــد. 
کــه ایــن خبــر را مــی شــنیدم، از همــان کودکــی دوســت  ایــن اولیــن بــاری نبــود 
داشــتم بتوانــم یــک فــرد شــجاع و مفیــد بــرای مــردم و کشــورم باشــم و در مقابــل 
کــه یــک انســان بســیار  انســان هــای زورگــو بایســتم،  ماننــد امــام موســی صــدر 

شــجاع بــود و اســرائیلی های بدجنــس از او بســیار می ترســیدند .
ــرای دفــاع از مــردم  ــار درس، فعالیت هــای مختلفــی ب ــر شــدم در کن  کمــی کــه بزرگ ت

مظلــوم کشــورم و ایســتادگی در مقابــل دشــمنان ظالــم اســرائیلی انجــام دادم.
 اســرائیل ســتمگر با کمک برخی دیگر از کشــورهای بدجنس ســعی می کرد تا ظلم ها 
و کارهــای بــد خــودش را مخفــی کنــد و چهــره خوبــی از خــودش بــه دنیــا نشــان دهد، 
مــن به همــراه برخــی از دوســتانم بــا کمــک خــدای مهربــان توانســتیم مقابــل اســرائیل 
جنایــت کار بایســتیم و ایــن دشــمن بشــریت را مانند امام خمینــی؟حر؟ و امام خامنــه ای به 

انســان های  حق جــو معرفــی کنیــم، شــاید برایتــان ســوال باشــد
 که من چه کسی هستم؟

 من سّید حسن نصراهلل  رهبر شیعیان لبنان  هستم.
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دایره هــای زیــر جــدول را ماننــد نمونــه ُپــر کــن و ســپس  بــا 
حــروف به دســت آمــده جملــه را کامــل کــن.

یکی از ویژگی های مهدی یاوران و منتطران امام زمان؟ع؟
 ............................................ است.
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شــهید علی صیــاد شــیرازی ویژگی هــای خوب سبراز امام
بســیاری داشــت، یکــی از آن هــا نمــاز اول 
وقــت او بــود،  حتــی در آمریــکا هــم او را بــه 
نمــاز و مــرد مذهبی می شــناختند، خودش 
انســان  یــک  کــه  مــن  چطــور  می گفــت: 
هســتم وقتــی دســتور می دهــم به دقــت 
اجــرا می شــود ولــی خــدای بــزرگ کــه خالــق 
ماســت این قــدر بــه دســتورات او بی اعتنــا 

هســتیم و کوتاهــی می کنیــم. 
کــه بنی صــدر در  یــک روز در جلســه ای 
کل  آن زمــان رئیــس جمهــور و فرمانــده 
کــرد، نوبــت بــه  نیروهــای نظامــی بــود، بــدون بســم اهلل شــروع بــه حــرف زدن 
کــه  گفــت: مــن در جلســه ای  کــه رســید بــه نشــانه اعتــراض بــه بنی صــدر  صیــاد 

ســخنرانش بی آن کــه نامــی از خــدا ببــرد حــرف بزنــد هیــچ ســخنی نمی گویــم.
و درجــه  رهبــری  مقــام معظــم  بــرود خدمــت  عیــد غدیــر  روز  بــود صبــح  قــرار   
درجــه   گفــت:  مــی  خــودش  گفتنــد.  یــک  تبر همــه  بگیــرد،  را  اش  سرلشــکری 
گرفتــن فقــط ارتقــای ســازمانی نیســت، وقتــی آقــا درجــه ای را روی دوشــم 
بگذارنــد حــس مــی کنــم از مــن راضــی هســتند و هنگامــی کــه ایشــان راضی باشــند 

کافــی اســت . امــام زمــان؟ع؟ راضی انــد، همیــن برایــم 
ایشــان مــی گفــت: مــا امــروز ســرباز امــام زمان؟ع؟ هســتیم و بایــد لیاقتی 

از خودمان نشــان دهیم تا بتوانیم در رکاب ایشــان باشــیم .
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از نقطــه شــروع در جهــت عقربه های ســاعت پیش بــرو. اول 
حروفــی کــه یــک دایــره دارنــد را بنویس، بعد آنهایــی را که دو 
دایــره دارنــد و بــه همیــن ترتیــب ادامــه بــده تــا حدیــث کامــل 

شود.
امــام زمــان؟ع؟: ............................................ 

ک نمی مالــد. بینــی شــیطان را بــه خــا
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بــود مداعف حرم بســیجی  شــجاع  جوانــان  از  یکــی  او 

کــه در ســال 1370 در یکــی از شــهرهای اســتان اصفهــان 

آمــد.  دنیــا  بــه  )نجف آبــاد( 

انقــالب،  و  اســالم  راه  در  دوست داشــت  و  بــود  پرتــالش  بســیار  وی 

فعالیت هــای مختلفــی انجــام دهــد. آقــا محســن عاشــق امــام خامنــه  ای بــود 

و می گفــت ایشــان نایــب امام زمــان؟ع؟ اســت بنابرایــن بایــد بــه ســخنان ایشــان 

ــه آن هــا عمــل نماییــم. خــوب گــوش کنیــم و ب

 ایــن شــهید عزیــز دوســت داشــت هــم خــودش و هــم فرزنــدش علــی و دیگــران بــا 

امام زمــان؟ع؟ خــوب آشــنا شــوند و از یــاران امــام مهــدی؟ع؟ باشــند بــرای همیــن 

ــاران  ــرای این کــه بتوانــد از ی کــرد ب ــه فرزنــدش علــی ســفارش  در وصیــت نامــه اش ب

امام زمــان؟ع؟ باشــد بایــد کارهــای نیــک را انجــام دهــد، در انتخــاب دوســت بــرای 

خــود دقــت کنــد و خــوب درس بخوانــد. 

او در ســال های1394 تــا 1396 چندین بــار بــرای 
دفــاع از حــرم حضــرت زینــب؟اهع؟ بــه ســوریه رفت 
و سرانجام در مرداد سال 1396 توسط نیروهای 
جنایتــکار داعــش بــه شــهادت رســید و یکــی از 

شــهدای ســربلند مدافــع حــرم گردیــد. 
او شهید .................. است.
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ــز  ــهید عزی ــن ش ــام ای ــن و ن ــگاه ک ــر ن ــدول زی ــه ج ــت ب ــا دق ب
کــن. مدافــع حــرم را پیــدا 
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پاسخنامءءءه

کتــاب »مهدی یــاوران« بــا هــدف معرفــی هفــت الگــوی مهدی یــاوری همــراه بــا ســرگرمی های 
ــم  از مطالعــه ایــن کتــاب لــذت  ــز آمــاده شــده اســت، امیدواری ــرای دانش آمــوزان عزی جــذاب ب

ببریــد و شــما هــم از مهــدی یــاوران نمونــه باشــید.
کــن و ســپس گزینــه صحیــح ســؤاالت زیــر را  ابتــدا کتــاب »مهدی یــاوران« را بــا دقــت مطالعــه 

انتخــاب و در جــدول زیــر بنویــس. )یــک عــدد هفــت رقمــی به دســت می آیــد(
گزینه است؟ کدام  1. پیام به دست آمده از جدول صفحه 3 

امام زمان؟ع؟ با ............................ .
3( محبت است       2( کودکان مهربان است 1(فقیران مهربان است

2. داستان صفحه4 در رابطه با کدام شخصیت است؟
3( آیت اهلل دستغیب            2( امام خامنه ای                 1( امام خمینی

3. رمز به دست آمده از جدول صفحه7 کدام گزینه است؟
امام مهدی؟ع؟: هریک از شما کاری کند که آن کار، او را به .................. .

    2( جمع دوستان ما وارد کند     1( محبت و والیت ما نزدیک کند
3( محبت و دوستی ما نزدیک کند

4. با توجه به فعالیت صفحه9 کدام گزینه درست است؟
منتظران امام زمان؟ع؟ ..................................... .

    2( مهربان و با ادب هستند     1( مهربان و خوش رفتار هستند
3( خوش رفتار و با ادب هستند

5. با توجه به صفحه11: یکی از ویژگی های مهدی یاوران و منتظران امام زمان؟ع؟ ........ است.
3(  دشمن شناسی   2( نماز اول وقت    1( دعا برای ظهور

6. حدیث صفحه13 با کدام گزینه کامل می شود؟
امام زمان؟ع؟: ........................ بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

3( هیچ چیز مانند دعا      2( مثل نماز هیچ چیز      1( هیچ چیز مثل نماز
7. داستان صفحه14 در رابطه با کدام یک از شهدای مدافع حرم می باشد؟

3( شهید فخری زاده   2( شهید حججی   1( شهید همدانی




