در آن هوای گرم
هــوا بســیار گــرم بــود و همینطــور عــرق از پیشــانی ِ کســانی
کــه از زیــارت خانــه خــدا برمیگشــتند جــاری بــود و همــه در
برگشــتن عجلــه داشــتند تــا هــم از گرمــای پیــادهروی نجــات پیــدا
کننــد و هــم زودتــر بــه خانههایشــان در شــهر خــود برســند.
همــه در ایــن حــال و هــوا بودنــد کــه اسبســواری خــود را بــه مســافران
رســانید و بــا صــدای بلنــد فریــاد زد ،همــه برگردیــد مــن فرســتاده و پیــک
پیامبــر صلیاهللعلیهوآلــه هســتم کــه بــه مــن دســتور دادهانــد کــه بــه شــماها بگویم
موضــوع مهمــی پیــش آمــده کــه همــه بایــد جمــع شــوید ،آنهــا کــه رفتهاند
برگردنــد و آنهــا کــه هنــوز نرســیدهاند ،صبــر میکنیــم تــا بیاینــد.
همــه مســافران خانــه خــدا تعجــب کردنــد ،هنــگام ظهــر شــد .پیامبــر
صلیاهللعلیهوآلـ ه همــراه  120هــزار نفــری کــه جمــع شــده بودنــد نمــاز را بــه
جماعــت خواندنــد بعــد بــاالی بلنــدی رفتنــد ،طــوری کــه همـهی جمعیت
ایشــان را میدیدنــد .ایشــان ســخنرانی کردنــد و مســلمانان با تمــام وجود
بــه ســخنان پیامبــر صلیاهللعلیهوآل هگــوش دادنــد .ا ّمــا هنــوز نمیدانســتند کــه
چــرا پیامبــر صلیاهللعلیهوآلــه آنهــا را در ایــن بیابــان گــرم نگه داشــته و دســتور
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برگشــت بــه همــه داده اســت.
در ایــن فکــر بــود کــه ناگهــان پیامبــر

صلیاهللعلیهوآلـه

فرمودنــد :بایــد فرمــان مهمــی را کــه از طــرف خــدا مأمــور

شــدهام بــه شــما برســانم ،در ایــن هنــگام دســت حضــرت
علیعلیهالســام را گرفتنــد و بلنــد کردنــد و فرمودنــد:
علی مواله
َمن ُک ُ
نت مواله فهذا ٌّ
هرکس من موال و سرپرست او هستم از این پس علی موالی اوست.
بعــد فرمودنــد :ای مــردم ایــن ســخن مــرا شــماها کــه آن را شــنیدید بــه
دیگــران برســانید.

این داستان در چه روزی اتفاق افتاد؟
 .2روز عید مبعث
 .1روز غدیر خم
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 .3روز عید فطر

عید غدیر
امروز که روز شــادی و نوبت خوشــحالیه
روز قش ــنگ زندگ ــی روز گل و عیدی ــه
ِ
روزی که عید بزرگ خداست
امروز همون
دال همه بهاریه جشــن همه شیعههاســت
ماه و ستارهها دارند تو آسمون میخندند
با لبهای خندونشون در رو به غم میبندند
خورشید که از راه میرسه با بال روشنایی
میخواد به ما عیدی بده با دستای طالیی
لباســای نــو بپوشــیم بــه دیدن هــم بریم
ن ُقل و شیرینی بخوریم به هم دیگه دست بدیم
دســتامونو بــاال کنیم با هم بگیــم ای خدا
خــدا میخواد عیدی بده به ما همه بچهها
موال عل ــی امیره

		
عـــید غـدیره

4

روز مبارک
مــکان مربعهــا را ماننــد نمونــه پیــدا کــن .ســپس
گزینــه صحیــح را پیــدا کــن.

3 .1ت2 ،چ5 ،ج2 ،ث5 ،آ4 ،ت
3 .2ت5 ،ج2 ،چ2 ،ث5 ،آ4 ،ت
3 .3ت2 ،چ5 ،ج5 ،آ4 ،ت2 ،ث
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روز لبخند
اگــه دوســت داری حدیــث امــام رضــا علیهالســام دربــاره عیــد
غدیــر را کامــل کنــی ،حــروف در جــدول را بــه ترتیــب
اعدادشــان کنــار هــم قــرار بــده و جــای خالــی را پیــدا کــن.
امام رضاعلیهالسالم فرمودند:

روز عیــد غدیــر ،روز  ........................بــه روی مؤمنــان
اســت ،کســی کــه در ایــن روز بــه روی بــرادر مؤمنــش لبخند
بزنــد ،خداونــد در روز قیامــت ،بــا نــگاه مهربانــی بــه او نــگاه
میکنــد.

 .1شادی
 .2لبخند
تبسم
ّ .3
6

گل و پروانه

بــرای اینکــه بیشــتر بــا امــام علــی علیهالســام آشــنا
شــوی ،هــر گل و پروانــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد .آنهــا را
بــه هــم وصــل کــن و در پایــان یــک گل باقــی میمانــد،
آن را پیــدا کــن.

 .1مرتضی
 .2علی علیهالسالم
 .3فاطمه زهرا سالماهللعلیها
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امام مهربان

داســتان زیبــای زیــر را بخــوان و جاهــای خالــی را بــا
کلمــات داده شــده پُــر کــن .یــک کلمــه باقــی میمانــد
آن را پیــدا کــن.
هــوا بســیار گــرم بــود ،کســی در  ....................دیــده نمیشــد .مــرد
در را بــه صــدا در آورد ،اندکــی بعــد در بــاز شــد.
مرد گفت :سالم علیکم ای . .....................

امام علی علیهالسالم فرمود :علیکمالسالم ،بفرمایید.

مــرد گفــت :امشــب  .....................ازدواج پســر مــن اســت ،اگــر شــما

بیاییــد مــا خیلــی  ...................میشــویم.

امــام علیعلیهالســام فرمــود :چــه کســانی را دعــوت کــردهای؟ آن
شــخص چنــد نفــر پــولدار را نــام بــرد.

حضرت علی علیهالسالم فرمود :چرا  ................را دعوت نکردهای؟
مرد گفت :من فقیری را نمیشناسم تا او را دعوت کنم.

حضــرت علــی علیهالســام فرمــود :مــن میشناســم .فــردا شــب حضــرت بــه
همــراه 50نفــر از فقیــران بــه مهمانــی آن مــرد رفتند و او خوشــحال شــد.

کوچه

امیرمؤمنان

خوشحال

جشن

فقیران

شیعه

 .1شیعه

 .2جشن

 .3خوشحال
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روز امامت

حــروف را بــه ترتیــب بــه هــم وصــل کــن تــا پیــام را
بدســت آوری.

 .1با امامت امام علی علیهالسالم در روز غدیر قرآن کامل شد.
 .2با امامت امام علی علیهالسالم در روز غدیر دین کامل شد.

 .3با امامت امام علی علیهالسالم در روز غدیر دین جهانی شد.
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روز شادی

روز عیــد غدیــر روز شــادی و خوشــحالی و بزرگتریــن
عیدهاســت .در ایــن روز خــوب اســت کارهایــی را انجــام
دهیــم کــه بعضــی از آن هــا در شــکلهای زیــر آمــده،
آنهــا را نــگاه کــن ،کــدام کلمــه نقطــه بیشــتری دارد ،عــدد
آن را یادداشــت کــن.

1

4

2

3

6

5

8

7

10
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ناله شیطان

در جهــت عقربههــای ســاعت حرکــت کــن ،ابتــدا حروفــی
کــه یــک دایــره دارنــد را بنویــس ،بعــد آنهــا کــه دو دایره
ســپس ســه دایــره و همینطــور تــا پایــان .ســپس حــروف
بهدســت آمــده را بــه هــم وصــل کــن ،کــدام گزینــه
صحیــح اســت؟

 .1روز عید غدیر شیطان ناراحت شد.

 .2روز عید غدیر شیطان عصبانی شد.
 .3روز عید غدیر شیطان فرار کرد.
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او میآید
پیامبــر اســام حضــرت محمــد صلیاهللعلیهوآلــه در روز غدیــر
خــم بــرای مــردم ســخنرانی کردند.
در قســمتی از آن فرمودنــد« :پیامبــران گذشــته بــه وجــود
او مــژده دادهانــد».
بــه نظــر شــما آن شــخص کــه پیامبــر صلیاهللعلیهوآلــه و همــه
پیامبــران مــژده آمــدن او را دادهانــد چــه کســی اســت؟
حــروف تکــراری را در دایــره خــط بــزن ،بعــد حــروف
باقــی مانــده را بــه هــم وصــل کــن تــا پاســخ بهدســت آید.

 .1هادی(ع)

 .2علی(ع)
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 .3مهدی(ع)

آخرین امام
پیامبــر صلیاهللعلیهوآلــه در روز غدیــر خــم در چنــد جــای
ســخنان خــود را دربــارهی امــام مهــدی علیهالســام صحبــت
کردنــد.
سخنان پیامبر صلیاهللعلیهوآله را نقطهگذاری کن.
کدام جمله بیشترین نقطه را دارد.

		
 .1الف

		
 .3ج

		
 .2ب
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 .4د

بهترین عمل
امــام علــی علیهالســام فرمودنــد :منتظــر فــرج (امــام زمــان
علیهالســام) باشــید و از رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید،
بهراســتی کــه محبوبتریــن کارهــا نــزد خداونــد بــزرگ
 ............................اســت .بــا کمــک جــدول آن را پیــدا کن.

 .1نماز

 .2انتظار فرج
 .3روزه
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شناسنامه نورانی
بــه تصویرهــای زیــر بادقــت نــگاه کــن و عبارتهــای زیر
آن را کامــل کــن و گزینــه صحیــح را بــه ترتیــب پیــدا کن.

 .1کعبه ،غدیر خم ،ذوالفقار ،کوفه
 .2غدیرخم ،کعبه ،ذوالفقار ،کوفه
 .3کوفه ،کعبه ،غدیرخم ،ذوالفقار
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