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نقطه شروع

کامــل  جاهــای خالــی شــعر صفحــه قبــل را بــه ترتیــب در جــدول زیــر 

کــه ایــن جملــه زیبــا را بیــان کــرده اســت.  کن.رمــز جــدول شــخصیتی اســت 
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  آیــا می دانیــد کــه شــهید طیــب حــاج رضایــی یکــی از شــهدایی اســت کــه قبــل از انقــاب به شــهادت رســیده 
اســت و معــروف بــه ُحــر انقاب اســت؟

 آیــا می دانیــد کــه شــهید مرضیــه واعظــی در ســال 56 بــه دســت ســاواک شــهید شــد و جملــه زیبــای )مــرا 
ــد( از ایشــان می باشــد؟ ــی چــادرم را از ســرم برنداری بکشــید ول

 آیا می دانید لقب چریک تنهای انقاب مربوط به شهید سید علی اندرزگو می باشد؟
 آیــا می دانیــد شــهیدی کــه غــرور آمریکایی هــای تروریســت را شکســت شــهید نــادر مهــدوی بــود و در نبــرد بــا 

نــاوگان آمریکایــی در خلیــج فارس به شــهادت رســید؟
 آیا می دانید لقب پدر موشکی کشور مربوط به شهید حسن طهرانی مقدم می باشد؟

 آیا می دانید لقب شهید سربلند مربوط به شهید مدافع حرم محسن حججی می باشد؟
 آیــا می دانیــد دانشــمند هســته ای شــهید محســن فخــری زاده در آذر ســال 1399 توســط عوامــل اســرائیل 

غاصــب، تــرور و شــهید شــد؟

در متــن زیــر نــام چنــد تــن از شــهدای عزیــز کشــورمان آمــده اســت. قســمت هایی کــه با رنگ قرمز مشــخص 

شــده اســت را در جــدول زیــر پیــدا کــن و بــا حــروف باقــی مانــده دو کلمــه بســاز و جملــه زیــر را کامل کن.

الله های انقالب



5

1. محل تولد امام خمینی؟حر؟.
2. مزار مطهر امام خمینی؟حر؟ در این مکان است.

کــه امــام خمینــی؟حر؟ مدتــی در آن اقامــت داشــت در ایــن  3. دهکــده نوفــل لوشــاتو روســتایی 
کشــور اســت.

که مردم آن پیشتاز در شکل گیری انقاب اسامی ایران بودند. 4. شهری 
که امام خمینی؟حر؟ به آن تبعید شد. کشوری  5. دومین 

که امام خمینی؟حر؟ به آن تبعید شد. کشوری  6. اولین 
کشور شد. 7. امام خمینی؟حر؟ در 12 بهمن از این فرودگاه وارد 

8. محل زندگی و سخنرانی های امام خمینی؟حر؟ پس از انقاب در آن حسینیه بود.

ســؤال ها را پاســخ بــده و بــا حــروف ســتون قرمــز رنــگ ، 2 کلمــه بــه دســت بیــاور و بــا آن، جــای خالــی 
حدیــث زیــر   جــدول را کامــل کــن.

کــرم؟لص؟: مردمــی از ................ زمیــن قیــام می کننــد و زمینــه  پیامبــر ا
را بــرای ......... حضــرت مهــدی؟ع؟ فراهــم می ســازند.

جغرافیای انقالب
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ــا  ــا 7ت ــپس 7ت ــس و س ــر بنوی ــی زی ــدول افق ــه اول ج ــر را در خان ــدول زی ــه اول ج کلم
کلمــه اضافــی اســت  کــه یــک شــعر زیبــا اســت بــه دســت آیــد، دو  بشــمار تــا پیــام جــدول 

آن را در جــای خالــی حدیــث قــرار بــده. 

امام زمان؟ع؟: 

کنید. در دوران غیبت به ............................ ما رجوع 

نایب امام
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پاســخ ســؤاالت زیــر را در جــدول قــرار بــده و شــعار روی پرچــم را بــا اســتفاده از حــروف خانه هــای 

ســبز و آبــی کامــل کــن.

راهنما: حرف آخر هر کلمه، حرف ابتدایی کلمه بعد است.

انقالب استوار
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ــا عــدد مناســب بــرای جــای خالــی بــه دســت آیــد. و  جمــع و تفریق هــا را انجــام بــده ت
کــه در آن اعــداد بــه دســت آمــده از متــن زیــر  ســپس در جــدول صفحــه بعــد خانــه هایــی 

کلمــه نمایــان شــود. وجــود دارد آن خانــه هــا را رنــگ بــزن تــا دو 

تقویم انقالب
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تقویم انقالب
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1. رتبه ایران در المپیاد علمی دنیا.

2. رتبه ایران در غنی سازی اورانیوم. 

3. رتبه ایران در داروسازی.

4. رتبه ایران در پرتاب ماهواره.

5. رتبه ایران در نانوتکنولوژی.

6. رتبه ایران در فیزیک و نجوم.

7. رتبه ایران در پزشکی دنیا.

اعــداد تکــراری را حــذف کــن تــا بــا رتبه های علمی ایران در بین 195 کشــور جهان آشــنا شــوی، 
ج آزادی قــرار بــده. بوســیله خانه هــای زرد رنــگ  ســپس عــدد رتبه هــا را به صــورت حــروف داخــل بــر

جمله زیــر را کامــل کن.

ما می توانیم
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بــا توجــه بــه راهنمــا، نــام دســتاوردهای نظامــی جمهــوری اســامی ایــران را پیــدا کــن و در جــدول 
بنویــس. ســپس خانه هــای ســتاره دار را بــه ترتیــب کنــار هــم بگــذار تــا رمزجــدول بدســت بیایــد.

شاهکار ایرانݡی
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1. حضرت مهدی؟جع؟ از نظر زیبایی در میان بهشتیان به این پرنده تشبیه شده است.
2. به فرو رفتن ............ سفیانی در زمین خسف بیدا می گویند.

3. حضرت مهدی؟جع؟ در ............. پنهانی مانند حضرت موسی؟ع؟ است.
4. لقب پدر امام مهدی؟جع؟.

کرده اند. 5. حضرت مهدی؟جع؟ ایشان را به عنوان الگویی نیکو برای خود معرفی 
6. روز ظهور. 

7. نهم  ........ االول روز شروع امامت امام مهدی؟جع؟ است.
کشور قرار دارد.  8. مسجد جمکران در این 

9. نام مادر امام زمان؟جع؟.
کننده برای حق. 10. یکی از القاب امام مهدی؟جع؟ به معنی قیام 

11. سی و یکمین سوره قرآن.
12. نام دیگر روز جمعه.

13. رکن و مقام، محل ........... با امام زمان؟جع؟ است.

کــن و در جــدول صفحــه بعــد قــرار بــده.  ســپس  کادر زیــر پیــدا  پاســخ ســؤاالت را از 
کنــار هــم بنویــس تــا رمــز جــدول به دســت آیــد و بــا  حــروف اول پاســخ ها را بــه ترتیــب 

کــن. کامــل  اســتفاده از رمــز به دســت آمــده جــای خالــی جملــه روبــه رو را 

طلوع فجر
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طلوع فجر
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امام خامنه ای؟ظفح؟: 
کــه در راه ..................... برمی داریــد،  ــا هــر قدمــی  ب
نزدیک تــر  مهــدی؟جع؟  حضــرت  ظهــور  بــه  قــدم  یــک 

می شــوید. 

در جــدول زیــر چنــد کار خــوب آمــده اســت کــه بــا انجــام آن کارهــا می توانیــم بــه پایداری 
کلمــات تکــراری را خــط بکــش و بــا اســتفاده از  کنیــم، دور  کمــک  کشــورمان  و اســتواری 

کــن.  کامــل  کلمــه باقی مانــده جملــه زیــر را 

افتخار انقالب
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کننده با امام مهدی؟جع؟ هنگام ظهور؟ )ئـــ   ی   ل  ج  ب  ر( 1. اولین بیعت 
ک  ر  ج( که به دستور امام زمان در ایران ساخته شد؟ )ن  ا  م   2. مسجدی 

3. استقال آزادی ............. اسامی. )هـ  ج  ر  ی  و  م(
4. مخالف شکست. )و  ز  ی  ر  ی  پ(

5. شــهادت امــام حســین؟ع؟ و یــاران باوفایــش در آن 

روز بــود؟ )ش  ع  ا  ر  ا  و(

کــه عالمــی ایرانــی  6. ســومین نایــب خــاص امــام زمــان 

بــود، حســین بن روح ......... . )ی  ت  خ  ب  و  ن(

7. جمع حدیث. )ا  ح  ی  ا  ث  د(

8. یکــی از عائــم حتمــی ظهــور نــدای ............... 

اســت. )س  م  ا  ن  ا  ی(

هماننــد   ........... در  مهــدی؟جع؟  حضــرت   .9

ر( م   ع   ل   و   )ط   اســت.   نــوح؟ع؟  حضــرت 

خورشــید  هماننــد  غیبــت  دوران  در  زمــان  امــام   .10

ب( ا   ت   ش   ر   )پ   اســت.   ..............

11. حرم حضرت ........... در قم است. )ـه  م  و  ص  ع  م(

12. از عائــم حتمــی ظهــور خــروج ............. اســت. 

)ف  ن  ا  ی  س  ی(

کــه بــا اعــداد  کامــل شــدن جــدول، حــروف خانه هایــی  پــس از پاســخ بــه ســؤاالت و 
ــرای جــای  کلمــات مناســب ب ــا  ــده ت ــار هــم قــرار ب کن ــه ترتیــب  مشــخص شــده اســت را ب

خالــی جملــه زیــر بدســت آیــد.

کن. راهنما: پاسخ هر سؤال را از بین حروف بهم ریخته مقابل هر سؤال پیدا 

جمهوری اسالمݡی



16

کدام شخصیت می باشد.  1. جمله صفحه 3 از 
3( امام خمینی؟حر؟ 2( شهید مطهری؟حر؟  1( امام خامنه ای؟دم؟  

گزینه در رابطه با جمله این صفحه درست است؟ کدام  2. با توجه به جدول صفحه 4 
3( علما_ ظهور 2( ملت_ انقاب   1( شهدای_ ظهور  

گزینه در رابطه با حدیث این صفحه صحیح می باشد؟ کدام  3. با توجه به رمز جدول صفحه 5 
3( مشرق _ قیام 2( مشرق _ ظهور   1( مغرب_ ظهور  

گزینه مناسب جای خالی حدیث صفحه 6 می باشد؟ کدام   .4
3( مردم مؤمن 2( مسئولین   1( راویان حدیث  

گزینه مربوط به شعار صفحه 7 می باشد؟ کدام   .5
3( نظام _ سام 2( نظام _ قیام    کشور _ ظهور     )1

کامل می شود؟ گزینه  کدام  6. جمله صفحه 9 با 
3( قدرت اسام 2( قدرت ایمان   1( ظهور امام زمان؟جع؟ 

گزینه است؟ کدام  کلمه به دست آمده از جدول صفحه 10   .7
3( مقاوم 2( قهرمان    1( ایران   

8. شاهکار ایرانی صفحه 11 چه نام دارد؟
3( موشک قائم 2( موشک منصور   1( موشک وحید  

گزینه می باشد؟ کدام  9. رمز به دست آمده از جدول صفحه 13 
3( طلوع فجر انقاب ج و ظهور   2( فر 1( زمینه سازی ظهور 

کلمه باقی می ماند؟ کدام  10. با توجه به جدول صفحه 14 
3( توکل بر خدا 2( دشمن شناسی   1( استواری این انقاب 

گزینه مربوط به جمله صفحه 15 می باشد؟ کدام   .11
3( پایدار و مبارک 2( استوار و مقام   1( پیروز و پایدار  

گزینــه صحیــح ســؤاالت زیــر را  کــن و ســپس  کتــاب »خانه هــای انقــاب« را بــا دقــت مطالعــه  ابتــدا 

انتخــاب نماییــد و در جــدول زیــر قــرار دهیــد. 

حــاال عــدد یــازده رقمــی به دســت آمــده  را بــه ترتیــب از چــپ بــه راســت بــه همــراه نــام و نام خانوادگــی بــه 

کنیــد.  شــماره 2000183720 پیامــک و  در مســابقه شــرکت 

پاسخنامه


