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ــى از مربيان محترم مركز  ــب اين كتاب با همكارى جمع مطال
تربيت مربى كودكان ونوجوانان تهيه شده است كه از همكارى 
ــان محمدرضا عابدى،  ــه ويژه آقاي ــه اين بزرگواران ب صميمان

غالمرضا محسنى و سعيد فرخ وند تشكر مى كنم.
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13 شعر    
14 القابي كه اهللا دارد   
16 سفر پرنده   
19 درسي از شير خدا   
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ــادى است. روزى  ــن و ش ــت دارند. چون عيد روز جش همه ى بّچه ها عيد را دوس

ــادى  ــت كه غم و غّصه و قهرها را از دل پاك مى كنيم و به جاى آن ها گل و ش اس
و آشتى مى كاريم.

ــادترند، چون لباس و كفش نو مى پوشند و به ديدن  در روز عيد بّچه ها از همه ش
بزرگ ترها مى روند.

ــوند و به آن ها عيدى مى دهند. حاال ما  ــادى بّچه ها شاد مى ش بزرگ ترها هم با ش

ــلمانان يعنى عيد غدير يك  ــم گرفته ايم كه براى بزرگ ترين عيد مس هم تصمي

هديه خوب و زيبا به شما بّچه هاى خوب بدهيم. 

ــتفاده مى كنيد تمام نمى شود و به دانسته هايتان اضافه  هديه اى كه وقتى از آن اس

مى گردد. حاال مطالب اين كتاب را خوب بخوانيد و در مسابقات آن شركت كنيد.

اگر جايى هم براى تان سخت بود از بزرگ ترها كمك بگيريد.
عيدتان مبارك.

مقدمه

٣



بر كه اى هستم از آب آسمان
دلپذير و رهنماى مردمان

در شمارش حرف هايم شش بود 
كشف آن با سعى و با كوشش بود

اّولين حرفم بود آغاز غار
حرف دوم، پنجم از پروردگار

حرف سوم شد شروع يا على
نسبتى نزديك دارم با على

چارمين حرفم شد آغاز رسول
عّده اى كردند حرفم را قبول

پنجمين حرفم شروع خانه است
دشمن من هر بت و بتخانه است

حرف پايانم شد آغاز مدد
در مسير قل هو اهللا احد

پس بگو حاال به من، من چيستم
غير از اين هايى كه گفتم نيستم

مرتضى دانشمند

معّما

٤
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بّچه هاى عزيز!
با دّقت به تصوير باال نگاه كنيد: 

 پيامبر اسالم در كدام عيد،  امام اّول  را معرفي كرد؟

 عيدي پيامبر را بنويس؛ 

 با يك نام قشنگ، حديث رسول خدا را كامل كن.

اين... موالي اوست. فرمود: هر كه من موالي اويم  

ــبيح، مردم را به هم پيوند مي دهد و همه ى  امام علي7 : رهبر اّمت، مانند نخ تس
مسلمانان دور او هستند و همه بايد از او پيروي كنند.

غ د ي ر

٥



ــتى   ــوان  و جواب آن ها را بنويس. اگر نتوانس ــؤال ها را بخ ــودك مهربانم، س ك
ــت  قرآن مراجعه كن و پاسخ را  ــماره هاى داده شده به فهرس ــخ دهى با ش پاس

بنويس (طبق شماره در جدول ....)

1. به آخر روز تا هنگام غروب آفتاب چه مى گويند؟ ←103
2. شب در عربى چه ناميده مى شود؟ ←92

3. كدام فرزند حضرت يعقوب به پيامبرى رسيد؟← 12
4. بزرگ ترين سوره قرآن چه نام دارد؟← 2 

5. كدام پيامبر خدا به بت شكن معروف شد؟← 14
6. نام تنها سّياره اى كه دور زمين مى چرخد چيست؟← 54

7. به غّرش ابر چه مى گويند؟ ←13
ــران بود چه  ــدرش عم ــى كه نام پ ــرت موس ــواده ى حض ــه خان 8. ب

مى گفتند؟← 3
9. كدام پيامبر كشتى ساخت؟← 71

10. نام ديگر حادثه و پيش آمد چيست؟← 56 
11. حرف 24 از الفباى فارسى كدام است؟← 50

12. به روشنايى چه مى گويند؟← 24
13. به سفر كردن در شب چه مى گويند؟← 17

14. نام ديگر بشر و آدم چيست؟← 76
15. به گروه ها در قرآن چه مى گويند؟ ←33

16. جمع پيامبردر زبان عربى چه كلمه ايى است؟← 21
17. سوره نبأ با چه حرفى آغاز شده است؟ ←78

18. به غنيمت به دست آمده در جنگ  ها چه مى گويند؟← 8
19. هنگام طلوع آفتاب چه زمانى است؟← 93

على و قرآن

٦
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ــا 10 و آخرين حرف از  ــماره 1 ت ــاى جدول از ش ــن حرف از خانه ه ــاال اّولي ح
خانه هاى جدول از شماره 11 تا 19 را در جدول زير قرار بده.

اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير 
با خط زيبا بنويس. 

................................................................

با خط زيبا بنويس. 
اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير 

با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. با خط زيبا بنويس. 
اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير اكنون پيامى را كه از كنار هم قرار گرفتن حروف به دست مى آيد در كادر زير 

است
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ــماره ها در جاهاى خالى طرح   ــخ دهيد. پاسخ ها را مطابق ش ــش ها پاس ابتدا به پرس
بنويسيد.

1. به "معبود يگانه" در زبان عربى چه مى گويند؟
2. حضرت على در كدام شهر به دنيا آمد؟

3. نام كسى كه ظاهر و باطنش يكى باشد؟
4. حضرت على در چه ماهى به دنيا آمد؟

5. به پايدارى و ايستادگى نمودن چه مى گويند؟
6. نام حكيمى كه سوره اى در قرآن به نام اوست، چيست؟

7. به كسى كه اذان مى گو يد چه مى گويند؟
8. كدام نام خدا به معناى «بسيار بخشنده» است؟

9. كدام لقب حضرت على به معناى «پسنديده و خشنود» است؟
10. نام خبردهنده از غيب با الهام خداوند چيست؟
11. كدام كلمه به معناى «بى همتا و بى نظير» است؟

12. به روشنايى آفتاب چه مى گويند؟

ــاى نورانى (حلقه هاى نورانى) زير طرح  ــخ ها را داخل دايره ه اكنون حرف اّول پاس
ــيد. از تركيب اين دوازده حرف لقب  مخصوص  ــت به چپ به ترتيب بنويس از راس
ــيد) با خط زيبا  ــار كعبه(داخل خورش ــت آوريد و در كن ــرت على را به دس حض

بنويسيد.

لقب ويژه

٨
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ابتدا با حروف داخل طرح گنبد نام چهار مسجد معروف دنيا را به دست آوريد. 
ــيد وخانه ها را به  ــيدن به اين هدف ابتدا حرف خانه اول "م" را بنويس براى رس
صورت دو خانه دوخانه بشماريد. با قرار دادن حرف ها در كنارهم نام اين چهار 
ــماره طرح  ــت مى آوريد. نام آن ها را زير گنبد داخل هر ش ــجد را به دس مس
ــديد. به كمك كلمه هاى داده  ــيد.حاال كه با نام اين چهار مسجد آشنا ش بنويس
ــته هاى مسجد شما با 24  ويژگى مسجد كوفه آشنا  ــده و عددها  در گل دس ش

مى شويد. آن ها را طبق شماره پيدا كن و در جاهاى خالى بنويس.

1. در مسجد ....................... هزار ....................... نماز خوانده اند.

2. در مسجد ....................... هزار ....................... نماز خوانده اند.
3. در مسجد .......................كشتى ....................... ساخته شد.

4. در مسجد .......................خانه .......................است.
5. در مسجد .......................باغى از ....................... بهشت است.

6. در مسجد .....................حضرت ابراهيم .................... خوانده است.

7. در مسجد ...................... حضرت خضر ..................... خوانده است.
8. در مسجد ....................... خانه ....................... است.

9. در مسجد ....................... محراب ....................... است.
10. در مسجد ................... حضرت مهدى .................... خواهد خواند.
11. در مسجد ....................... حضرت على ....................... مى گفت.

12. در مسجد ....................... دعاها ....................... مى شود.
13. در مسجد ....................... نماز ....................... تمام است.

14. در مسجد ............. ثواب نماز ................  از نماز در مسجداالقصى است.

15. در مسجد .................... ثواب نماز ................... برابر انجام حج است.
16. در مسجد ....................... جايگاه قضاوت ....................... است

17. در مسجد .......................پيامبر در شب ....................... فرود آمد 
و نماز خواند.

    18. در مسجد ....................... آدم به ....................... موفق شد.
ــجد .......................  هر شب شصت هزار ....................... از    19. در مس

آسمان نازل مى شوند.

مسجد كوفه

    
١٠
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20. در مسجد ....................... حضرت على ....................... خورد.
21. در مسجد ....................... نشستن ....................... است.

22. در مسجد ....................... تمام ....................... نماز خوانده اند.
23. در مسجد .......................ثواب خواندن نماز .......................

      برابر است.
24. در مسجد ....................... حضرت على به .......................

        رسيد.

پاسخ جدول:
1. مسجدالحرام  2. مسجدالنبى   3. مسجد بيت المقّدس   4. مسجد كوفه

١١

22. در مسجد ....................... تمام ....................... نماز خوانده اند.
23. در مسجد .......................ثواب خواندن نماز .......................

      برابر است.
24. در مسجد ....................... حضرت على به .......................

        رسيد.

١١



چي گفت به هر رهگذر چي گفت چى گفت پيمبر؟   
گفتا به هر رهگذر عيد غدير پيمبر            

هر حاجي و همسفر هر پدر و هر پسر    
امام اّولينه  علي كه بهترينه    

رهبر مسلمينه اين علي مهربون    
خون علي خون منه جان علي جان منه     

دوست علي دوست منه دشمن او دشمن من   
دل به علي بسپارين  اگر منو دوست دارين   

هيچ وقت تنها نذارين اين علي خوبُمو   

حاال جواب دهيد.

1-اسم اين روز چيست؟

2-بعد از اين ماجرا پيامبر چند بار به حج رفتند؟

3- آيا مي تواني حديث اين روز را بنويسي؟

4-آية «اليوم اكملت....» را در قرآن جست و جو كن و با خط زيبا بنويس.

افتخار شيعه

      آيه: ..................................................................................

ترجمه: ............................................................................
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ماه غدير

ظهر تابستان بود
در بيابانى گرم
رّد پاها ،خسته
روى شن هاى نرم
كاروان شد آرام
دور يك چاه آب
يك خبر مى پيچيد
قلب مردم بى تاب
با اذان، پيغمبر
رفت بين مردم
بانگ شادى برخاست
خستگى ها شد گم
برد باال آن روز
دست پر مهر على
گفت بعد از من او
جانشين است و ولى
در كنار خورشيد
خنده زد ماه غدير
مثل دريا جوشيد
چشمه و چاه غدير

مريم اسالمى

«باران نور»

باز هم تا آسمان
اين زمين سّجاده است                          

باز آغوش زمين
يك بغل گل داده است

كوچه ها را شسته اند
ابرهاى رفتگر

مى كشد در آسمان
بوى خوب غنچه پر

آسمان كعبه را
كرده پُر، باران نور

مى رسد بوى بهار
باز از نزديك و دور

باد آورده خبر
كعبه غرق روشنى است

ماه امشب رفته چون
ماه اين دنيا على است

          نوشين نورى
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ــبز،  ــرف (ب)  دارد  با رنگ س ــه ح ــي را ك ــدا بادكنك هاي ــم:  ابت ــت خوب دوس
ــي، بادكنك هايى را كه حرف (ح)  ــي كه حرف (ى) دارد با رنگ آب بادكنك هاي
ــز و آخرين بادكنك را با رنگ زرد رنگ آميزي كن.  داخل  ــا رنگ   قرم دارد، ب
بادكنك هاي خالي هم كلمه «اهللا»  را بنويس و به دل خواه رنگ آميزي كن. حاال 
ــت  ــاز و آن را طرف راس ــب بس با حرف هاي داخل هر بادكنك يك كلمه مناس
ــت  ــا از لقب هاي حضرت علي  را به دس ــما 8 ت ــه «اهللا» بنويس. اكنون ش كلم

آوردى. اين لقب ها را طبق شماره در جلوى نام حضرت على بنويس.

القابي كه اهللا دارد

1.علّي ...................................................             

2.علّي ...................................................             

3.علّي ...................................................  

4 .علّي ...................................................            

 5.علّي ...................................................            

6.علّي ...................................................

7.علّي ...................................................            

8.علّي ...................................................
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پرنده كنار تپه النه داشت. از دور كاروانى را ديد. پرواز كرد و در آسمان چرخيد. 
ــته كرده  ــن هاى داغ مردم را خس ــن هاى بيابان را بلند كرد. گرماى هوا و ش باد، ش
بود. پرنده باالتر از شن  ها پرواز كرد. كاروان به بركه ى غدير رسيد. آفتاب، وسط 
ــب ها دور بركه حلقه زدند و آب خوردند.  ــترها و اس ــمان آبى مى درخشيد. ش آس
ــان را شستند و  ــت و صورت هايش ــدند. مردم دس ــير نمى ش انگار از خوردن آب س
ــت ُمشت آب خوردند. صداى زنگ كاروانى بلند شد. كاروانى كه جلو رفته بود  ُمش

برگشته بود. همهمه ى مردم بيش تر شد؛ آن ها هم رسيدند.
هنوز چند كاروان مانده است.

چه شده است كه پيامبر دستور دادند تا همه كنار بركه ى غدير بمانيم؟
ــؤال را نمى دانست. پيامبربه نقطه اى خيره مانده بود. گويى  هيچ كس جواب اين س
ــتند.  ــى را مى ديدند كه ديگران قرن ها از آن دور بودند. پيامبر قدم برداش چيزهاي
ــتى  ــؤال مى كردند و جواب درس مردم كنار رفتند. صداى مردمى كه از يكديگر س
ــتى به محاسن سفيدشان كشيدند.  ــنيدند، بيابان را پر كرده بود. پيامبر  دس نمى ش

سفر پرنده
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ــت و آب خورد. صداى  ــتند و وضو گرفتند. پرنده كنار بركه نشس كنار بركه نشس
ــتاد.  ــر پيامبر  در صف اّول نماز ايس ــت س ــت پيچيد. حضرت على  پش اذان در دش
ــمان چرخيد و نماز  ــتادند. پرنده در آس ــردم با عجله وضو گرفتند و به نماز ايس م
ــد. دو كاروان كه از كاروان پيامبر عقب  ــا كرد. نماز تمام ش جماعت آن ها را تماش
ــان را زمين گذاشتند. همه منتظر بودند  ــيدند. نزديك بركه وسايل ش مانده بود رس
تا علت برگشتن خود را بدانند. جوانى گفت: پيامبر  فرمودند جهاز شتران را روى 

هم بگذاريد.
حرف جوان دهان به دهان چرخيد. مردم خستگى و گرماى هوا را فراموش كردند. 
ــتند. مردى دستى بر سر تراشيده اش  ــان را نشاندند و جهازها را برداش شترهاى ش
كشيد و به ياد اعمال حّج افتاد. رو به آسمان كرد: خدايا شكرت كه در كنار رسولت 
ــول  ــفرش بود گفت: بايد بدانيم رس حّج را به جاى آوردم. رو به پيرمردى كه همس

خدا چرا چنين فرمودند.
ــول اهللا   ــت كه رس پيرمردى كه به عصايش تكيه داده بود گفت: حتما خبر مهمى اس

ما را دور هم جمع كرده اند.
جهاز شترها بر روى هم مثل كوهى بلند شده بود. پرنده كنار جهاز شترها نشست. 
ــتند دست او را گرفتند.  ــتران رفتند. از كنار على  كه گذش پيامبر به طرف جهاز ش
ــتاد.  ــول خدا ايس ــتران در كنار رس على پا به پاى پيامبر رفت و باالى جهاز ش

همه ساكت شدند. پيامبر با آرامش هميشگى شان فرمودند:
هر كس من موال و ولّى او هستم. از اين پس على موال و ولّى اوست.

ــت على  در دستان پيامبر  باال رفت و  مردم به هم نگاه كردند. هيچ نمى گفتند. دس
ــتم از اين پس على  ــد: هر كس من موال و ولّى او هس ــول خدا بلند ش باز صداى رس

موال و ولّى اوست.
پيامبر  به حاجيان نگاه كردند. باز هم جمله را با اطمينان تكرار كردند: هر كس ...

ــته  ــنيدند. مردم جلو رفتند. دس ــت پيچيد و همه ى مردم ش صداى پيامبر  توى دش
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ــده صداهايى  ــدند و تبريك گفتند. پرن ــرت على جمع ش ــته دور پيامبر و حض دس
شنيد. خوب گوش داد. صداى خنده و شادى فرشته ها را در آسمان و زمين شنيد. 
ــيطان را هم شنيد.  ــحال بودند. پرنده فرياد ش ــنيدن اين خبر خوش ــته ها از ش فرش
ــود. پرنده با خودش گفت:  ــا ناراحتى فرياد مى زد. از اين اتّفاق عصبانى ب ــيطان ب ش

همه ى آن چه را كه امروز شنيدم براى تمام پرنده هاى صحرايى مى گويم.
ــت. هر كس را كه ديد قّصه ى آن  ــت. پرنده تمام زمين را گش روزها و روزها گذش
روز را برايش گفت. پرنده فكر كرد حاال بايد تمام آسمان هم اين را بدانند. پرنده 

پرواز كرد و پرواز كرد تا رسيد به ماه. به او گفت: من آن روز كنار بركه بودم.
ماه پرسيد: كدام روز؟

پرنده بال هاى رنگارنگش را تكان داد و همه چيز را تعريف كرد. ماه لبخند زد. نور 
ــيد.  ــيد رس نقره اى اش را به پرنده داد.پرنده پرواز كرد و رفت و رفت تا به خورش

خورشيد از ديدن پرنده تعّجب كرد و پرسيد: چرا به اين جا آمدى؟
پرنده با خوشحالى جواب داد: خبر مهّمى دارم.

خورشيد با عجله گفت: زودتر بگو.
ــادى اين خبر  ــيد از ش ــنيده بود. خورش پرنده گفت و گفت. هر چه را كه ديده و ش
بال هاى پرنده را با نور طاليى اش رنگ كرد. پرنده در آسمان باال رفت و باال رفت. 
ــان ها رسيد و ماجراى آن روز را براى همه ى ستاره ها گفت. ستاره ها هم  به كهكش

به پرنده، نور هديه دادند.
ــت رسيد. پرنده كه با آن همه نور مى درخشيد .  پرنده باز هم پرواز كرد تا به بهش
ــيد. بوى  ــت پرواز كرد. حوض زيبايى ديد. آب حوض از تميزى مى درخش در بهش
ــت. به آب حوض نگاه كرد.  خوش آن، همه جا پخش بود. پرنده كنار حوض نشس
به ياد بركه افتاد و گفت: سال هاست كه از زمين دورم، اّما هنوز بركه را به ياد دارم.

پرنده اى بهشتى نزديك او نشست و پرسيد: چرا كنار حوض كوثر نشسته اى؟
پرنده گفت: اين جا همان جايى است كه پيامبر امانت هايى را كه براى مردم گذاشته 
ــت، پس مى گيرد. پرنده بهشتى گفت: همين جاست كه كالم خداوند و اهل بيت  اس

پيامبر  به ايشان بازگردانده مى شود. 
پرنده با خوشحالى گفت: پس اين جا مى مانم تا آن ها را ببينم.
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دوست عزيز! جدول را با رنگ هاي خواسته شده رنگ آميزي كن و با حروف باقي 
مانده پيام را كه كالمي از حضرت علي7  است، به دست بياور.

ضضحرررررر

ضنحهچنازا

ضمحتتحححر

ضىحتتحتتر

ضدححححححر

ضاحتتتتتر

ضنحتتتتتر

ضىححححححر

ضضوگننخسر

ج) سبز؛           ر) نارنجي؛           ت)  زرد؛           ض)  آبي.

درسي از شير خدا

ضترج
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ــلمان هستيم و از نسل  ما ايرانى ها به ايرانى بودن مان افتخار مى كنيم، چون مس
سلمان فارسى.

ــخ به اين سؤال  متن زير را با  ــلمان افتخار مى كنيم؟ براى پاس حاال چرا ما به س
ــب را انتخاب كن و داخل ابرها  ــت بخوان و از درون كادرها كلمه هاي مناس دّق

بنويس.

ــرد. روزي يكي از  ــلمان»  ياد مي ك ــيار از «س ــادق در مجالس خود،  بس ــام ص  ام
شاگردانش به نام منصور،  به امام صادق عرض كرد: «اي آقاي من! چه بسيار نام 

سلمان فارسي را از زبان شما مي شنوم؟»
ــلمان محّمدي. آيا مي داني  ــي، بلكه بگو س ــلمان فارس امام صادق فرمود: «نگو س

چرا من از او بسيار ياد مي كنم؟»
منصور عرض كرد: «نه نمي دانم؟» 
چرا من از او بسيار ياد مي كنم؟»

منصور عرض كرد: «نه نمي دانم؟» 

خصلت هاي نيك
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امام فرمود:  «به خاطر سه خصلتي كه سلمان در زندگي داشت:

ــته  ــته اميرمؤمنان                             را برخواس 1-                             خواس

خويش                           مي داشت؛

2- با فقرا                              دوستي مي كرد و آن ها را بر

و سرمايه داران ترجيح داده و به عنوان                              خود برمي گزيد؛

3-                                و دانشمندان را دوست                              ، سلمان  بنده ى                  

                               يكتاپرست و تسليم                                  بود،  و از مشركان 

نبود».

ــته اميرمؤمنان ــته -                             خواس                              را برخواس

خويش                           مي داشت؛

- با فقرا                              دوستي مي كرد و آن ها را بر

-                                و دانشمندان را دوست                              ، سلمان  بنده ى                  

                               يكتاپرست و تسليم                                  بود،  و از مشركان                                يكتاپرست و تسليم                                  بود،  و از مشركان 

و سرمايه داران ترجيح داده و به عنوان                              خود برمي گزيد؛

-                                و دانشمندان را دوست                              ، سلمان  بنده ى                  

رفيق

ثروتمندان

مي  داشت

علي

تهيدستان

مقّدم

صالح

حق

هميشه

دانش
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دوست مهربان!  جدول را به دّقت 
ــپس حروف را به  تكميل كن و س
ــاي جدول، كنار هم  ترتيب خانه ه
 بچين تا كالمي از حضرت علي

را  به دست آوري.

مسلمان واقعي
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سؤال ها: 

1-عاجز
(18-5-20-13-9-6)

2-محلّ خريد و فروش
(24-17-15-23-26)

3-محلّ  نگهداري تبهكاران
(28-7-30-25-2)

4-زودتر از بّچه ى با ادب وارد مي شود
(4-19-3-12)

5-از استان هاي همسايه تهران در فاصله 21 كيلومتري
(8-21-29-1-2)

6-مخالف نبود
(11-14-16)

7-يزد ناتمام
(10-27) 
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 ــد امام علي ّ ــه ماجراي تول ــن زير را ك ــده، مت ــه به كلمه هاي داده ش ــا توج ب
است، كامل نماييد و به پرسش ها پاسخ دهيد.

 

ــه روى خانه  ــم روب ــادي از بني هاش ــروه زي ــا گ ــب ب روزي عّباس بن عبدالمطل
ــد آمد و روبه روى  ــته بود كه ناگهان .................... بنت اس .................... نشس
ــتاد. به آسمان نگاه كرد و گفت: «پروردگارا!  من به خانه ى  آن خانه ايس
ــازل نموده اي  ــتاده اي و به هر كتابي كه ن ــري كه فرس ــو و به هر پيمب ت

مولود كعبه

كعبه

علي

ايمان

امام
فاطمه

بت ها

اذان

ابراهيم

فتح مكه
8 هجري

ابوطالب

 13
رجب

اميرالمؤمنين

علي

بت هابت ها

اذان

ابراهيم

فتح مكه 13

اميرالمؤمنين
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ــل كه خانه ى كعبه را  ــّدم .................... خلي ــاي ج .................... آوردم . گفته ه
ــي كه آن را بنا نهاد  ــق نمودم. از تو به حّق خانه ات و به حّق كس ــا كرد، تصدي بن
ــان نما. عّباس عموي پيامبر9   ــت مي  كنم، والدت فرزندم را بر من آس درخواس
ــد، ديدم كه  ــدم. وقتي دعاي او تمام ش ــه را در حال دعا دي ــد: من فاطم مي گوي
ديوار عقب خانه شكافته شد و فاطمه از آن رخنه داخل شد و دوباره شكاف به 
ــه روز در آن جا بود. همه تعّجب كردند. روز چهارم.  ــته شد. فاطمه س هم پيوس
ــت. بيرون آمد  ــت داش ــد و فاطمه با نوزادي كه در دس همان جاي ديوار باز ش
ــرا از ميان خلق خود برگزيد.  ــتي كه حق تعالي م و فرمود كه اي مردم!  به درس
ــيد كه اي فاطمه!  اين فرزند را ....................  ــتم بيرون آيم،  ندا رس چون خواس
ــت كه روي خانه من .................... خواهد گفت و  ــي اس نام بگذار. او اّولين كس
.................... را خواهد شكست و آن ها را از باالي كعبه به زير خواهد انداخت. 
ــت .................... و پيشواي بعد از برگزيده من . خوشا به حال كسي كه او  اوس

را دوست بدارد و ياري اش كند.

حاال به اين سؤال ها پاسخ دهيد:
1-امام علي  در چه روزي به دنيا آمد؟

2-در چه واقعه اي امام علي7  بت هاي خانه ى كعبه را شكست؟

3-كدام لقب امام علي7  به معناي پيشواي مؤمنان است؟

4-نام پدر گرامي امام علي7  چه مي باشد؟
٢٥



ــبزيجات، حبوبات،  ــان، ميوه ها، س ــما مى دانيد درخت ــاى خوب همه ى ش بّچه ه
ــود. مى خواهم  ــه نام آفت، كه باعث نابودى آن ها مى ش ــمنى دارند ب َغالّت، دش
شما را با يك آفت آشنا كنم كه خيلى بايد مواظب آن باشيد تا به جمع شما وارد 

نشود، تا دوستى شمارا به هم بزند. به شكل زير توجه كنيد:

به سؤاالت زير پاسخ داده، حروف جواب ها را طبق شماره در جاى خود قرار دهيد.
8 ، ، 11 ← 1. نام اّولين پيامبر الهى چيست؟     آدم

2. نام عضوى كه بعد از صورت  در وضو آن را مى شويند، چيست؟ 
دست ← 17 ، 2 ، 4

3. آن چه كلمه اى است كه هم در مدرسه است و هم به معناى شمردن مى باشد؟ 
حساب ← 1 ، 3 ، 14 ، 12

4. ميوه اى ريز و شيرين كه عكس نامش باز خودش مى شود؟ 
15 ، 19 ، ← توت

ــى را از بيمارى  ــتى دادن يا كس ــه معناى تندرس ــت كه ب ــه كلمه اى اس 5. آن چ
رهانيدن مى باشد؟       شفا ← 16 ، 13 ، 5

6. كدام ماه زمستان عكس آن در نمك است؟       دى ← 18 ، 6
7. سى و دومين حرف از الفباى فارسى چيست؟       ى ← 10

آفت
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٢٧

خسته نباشى
حاال حرف اّول جدول را نوشته  و دوخانه دوخانه بشمار و روى حرف سوم خط 
ــن كار را ادامه بده تا حرف ديگرى  ــش و آن را كنار حرف اّول بنويس و اي بك
ــت. آن را بخوان و از  ــت آمده اس در جدول باقى نماند. حاال پيام جدول به دس

آن استفاده كن.

پيام جدول:
حسادت آفت دوستى مى باشد     منبع: نهج البالغه، حكمت 218

٢٧



پناه بّچه ها

ماه مهربان بگو
راه خانه اش كجاست

او كه مثل ابرها
باشكوه وبا صفاست

غدير

آن روز، «محّمد» از نگاهش
بر چهره ى دشت نور پاشيد
از پشت تمام تيرگى ها
خورشيد به روى دشت خنديد
از دعوت آسمانى او
آرام، «على» زجاى برخاست
او گفت پس از غروب خورشيد
اين رود زالل حكمفرماست
يك دفعه، تمام دشت پر شد
از عطر صميمى خداوند
بر شاخه ى صبح، تاب خوردند
گل هاى ظريف و سرخ لبخند
آهسته به روى دشت باريد
لبخند فرشتگان زيبا
هم دشت غدير پرشد از شوق
هم كوچه ى قلب آسمان ها
امروز كه باز روز عيد است
هر چند على ميان ما نيست
اين رود زالل و صاف و شّفاف
در سينه ى آفتاب جارى ست

  رودابه حمزه اى

او كه با فقير هست
خنده رو ومهربان

هم پناه بّچه هاست
هم اميرمؤمنان

ديدنش براى من
هست مثل آرزو

النه كرده قلب من
روى دست گرم او

اين صداى پاى اوست
مى روم به سوى در

پرشده براى من
جاى خالى پدر

منيره هاشمى ٢٨


