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ایرانــــــــــــــی  ســــــــــــــردار  وفــــــــا یــــــــــــــه  بــــــــا  ســــــــردار  یــــــــه 

باهــــــــوش  فرمانــــــــده  باصفــــــــا یــــــــه  قاســــــــم  حــــــــاج 

ــــــــا  ــــــــو دنی ــــــــت ت ــــــــت نداش ــــــــه دوس باشــــــــه ک جنگــــــــی  و  دعــــــــوا 

باشــــــــه دلــــــــش می خواســــــــت همــــــــه جــــــــا خوبــــــــی  و  صفــــــــا 

دنیــــــــــــــا  تــــــــــــــو  بــــــــــــــدا  دعــــــــوا آدم  و  جنــــــــگ  دنبــــــــال 

مــــــــا هــــــــم  بــــــــدا ســــــــردار خــــــــوب  آدم  بــــــــا  جنگیــــــــد 

ــــــــم  ــــــــا خــــــــواب بودی ــــــــه م ــــــــه شــــــــب ک ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــی ایم ــ ــ ــ ــ ــ ــمنای ب ــ ــ ــ ــ ــ دش

رو مــــــــا  خــــــــوب  گهــــــــان ســــــــردار  نا کــــــــردن  شــــــــهید 

ایــــــــران  هــــــــای  بچــــــــه  ــوانمــــــــا  ــ ــ ــ ــر ت ــ ــ ــ ــم پ ــ ــ ــ ــا ه ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ هم

می دیــــــــم  ادامــــــــه  قــــــــرآنراشــــــــو  و  امــــــــام  راه 

یکصــــــــدا هــــــــم  بــــــــا  ــــــانهمــــــــه  ــــــم از دل و جــ ــ مــــــــی خونی

زمــــــــــــــانحــــــــــــاج قاســــــــــــم قهرمــــــــــــان امــــــــــــــام  یــــــــــــــار 

شاعر: بانو زهرا مرادی

یار امام زمان
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در متــن زیــر، برخــی از اعــدادی کــه مربــوط بــه زندگینامــه ســردار حــاج قاســم ســلیمانی 
می باشــد، آمــده اســت. اعــدادی کــه دورشــان خــط کشــیده شــده اســت را بــا هــم جمــع 

کــن. حاصــل جمــع، کــدام یــک از اعــداد مهــدوی زیــر  اســت؟

شناسنامه
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هــای  ویژگــی  و  صفــات  از  بعضــی  عزیزمــان،  رهبــر 
در  را  آنهــا  انــد.  فرمــوده  بیــان  را  ســلیمانی  ســردار 
جــدول زیــر پیــدا کــن و دور آنهــا خــط بکــش، بــا حروف 
گزینــه صحیــح  کــن و  کامــل  باقــی مانــده حدیــث زیــر را 

کــن. را پیــدا 

کار، قوی شجاع، ایثارگر، انقالبی، فدا

صفات زیبا
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بــا اســتفاده از حــروف بهــم ریختــه، جمــالت زیــر را کامل کن و ســپس هر جملــه را به تصویر 
مناســب وصــل کــن . جمله باقی مانــده را پیــدا کن.

کار خوب
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جمــالت زیــر برعکــس نوشــته شــده،  بــرای راحت تــر خوانــدن مــی توانــی این صفحه 
را مقابــل آینــه بگیــری و متــن را بــا دقــت بخوانی. جمله نادرســت را مشــخص کن.

آینه بازی
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تصویر را با دقت ببین و سپس به سؤال زیر پاسخ بده.

ارزش نماز
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گوید: یکی از دوستان حاج قاسم می 
گــروه بدجنــس و ظالــم داعــش، بعضــی وقــت هــا بــرای بررســی  در جنــگ بــا 
بــا  بــود،  انداختــه  راه  بــه  جنــگ  آنجــا  در  داعــش  گــروه  کــه  هایــی  قســمت 

کردیــم. مــی  نــگاه  را  آنهــا  وضعیــت  بــاال  از  و  رفتیــم  مــی  هلی کوپتــر 
  یکــی از روزهــا، حــاج قاســم گفــت: قــرار اســت امــروز بــرای بررســی منطقــه ای بــه 
کشــور عــراق و ســوریه اســت، ســفری داشــته باشــیم.  کــه بیــن مــرز  نــام »حنــف« 

کننــد. بگــو هلی کوپتــر را بــرای پــرواز آمــاده 
و  کــرد  بــاز  را  قاســم دفترچــه اش  وارد هلی کوپتــر شــدیم، حــاج   هنگامی کــه 

نوشــتن مطالبــی شــد.  مشــغول 
گهــان متوجــه شــدم چنــد  کــه نا مــن از پنجــره هلی کوپتــر بیــرون را نــگاه می کــردم 
هواپیمــای جنگــی آمریکایــی بــه هلی کوپتــر مــا نزدیــک مــی شــوند . هدفشــان 
ــردار  ــتند س ــا نمی دانس ــه آنه ــاند، البت ــیب برس ــا آس ــر م ــه هلی کوپت ــه ب ک ــود  ــن ب ای

کوپتــر اســت. ســلیمانی در هلــی 
جنگنده هــای  گفتــم:  قاســم  حــاج  بــه  بــار  چنــد  و   شــدم  نگــران  خیلــی  مــن 
کننــد ، امــا حــاج قاســم توجهــی نکــرد و  آمریکایــی مــی خواهنــد بــه مــا حملــه 
ــا آن  ــاورد ت ــاال نی ــه نوشــتن ادامــه داد ، حتــی ســرش را هــم ب کامــل ب ــا آرامــش  ب

ببینــد. را  آمریکایــی  جنگنده هــای 
از  جنگــی  هواپیماهــای  آن  مهربــان،  خــدای  کمــک  بــا  دقیقــه  چنــد  از  بعــد 
هلی کوپتــر دور شــدند و مــا بــه منطقــه »حنــف« رســیدیم. ســردار ســلیمانی از 
کاری در آنجــا نمــاز شــکر خوانــد و از خــدا  هلی کوپتــر پیــاده شــد و قبــل از هــر 

کــرد. تشــکر 

سردار دل ها
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سردار دل ها
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کــه از امــام خامنــه ای  یکــی از ویژگی هــای مهــم حــاج قاســم ســلیمانی ایــن بــود 
گــوش  کــرد و همیشــه  بــه عنــوان نائــب امــام زمــان )علیــه الســالم( اطاعــت مــی 

بــه فرمــان ایشــان بــود.

جملــه زیــر یکــی از ســخنان زیبــای ســردار ســلیمانی دربــاره رهبری اســت. 
آن را بــا دقــت بخــوان و بــه ســؤال زیــر پاســخ بــده.

نائب امام
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در بامــداد جمعــه، ســیزدهم دی، برخــی از دوســتان و یــاران حــاج قاســم همــراه 
ــر آمــده اســت.  ــر زی ــام برخــی از آن هــا در تصاوی ــه شــهادت رســیدند. ن ایشــان ب
حــروف  ســپس  و  بنویــس  آن  روی  روبــه  جــدول  در  را  شــهدا  از  هرکــدام  نــام 
کنــار هــم قــرار بــده تــا رمــز  کــه شــماره دارد را بــه ترتیــب شــماره،  خانه هایــی 

ــد . ــت آی ــه دس ــدول ب ج

یاران سردار
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بــا انجــام کارهــای خــوب و تــرک کارهــای بــد مــی توانــی بــرای جامعــه مفیــد باشــی و 
یــک مهــدی یــاور شــوی . در جــدول زیــر نــام دو نفــر از مهــدی یــاوران آورده شــده، بــا 

حــل جــدول کلمــات خانــه هــای ســتاره دار  را پیــدا کــن .
توجــه داشــته بــاش کــه جــدول بایــد بــه گونه ای حل شــود کــه در خانه هــای عمودی 

و افقــی هم ردیــف کلمات تکراری نباشــد.

مهدی یاوران
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رهبــر عزیــز انقــالب، امــام خامنــه ای می فرمایــد: ملــت ایــران، یــاد و نــام شــهید 
عالی مقــام ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی و شــهدای همــراه او را بــه ویــژه مجاهــد 

بــزرگ اســالم ، جنــاب آقــای ابومهــدی المهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت.
ــا انجــام چنــد کار   آقــا محمــد بعــد از شــنیدن ســخن رهبــر عزیزمــان، می خواهــد ب
کوچــک، بیشــتر  بــه یــاد شــهدا باشــد. تصویــر  زیــر  کارهــای او را نشــان می دهد. یکی 

از کارهــای آقــا محمــد در تصویــر نیامــده، آن را پیــدا کــن.

یاد دوست
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در شــعر زیــر، آمریــکای بدجنــس خــودش را معرفــی کــرده. بــا اســتفاده از کلمــات 
داخــل تصویــر، جاهــای خالــی شــعر را پــر کن یک کلمه باقــی می مانــد، آن را در جای 

خالــی جملــه پاییــن صفحــه بنویــس تــا جملــه کامل شــود.

............. منـــم  منـــم 

دنیـــا  کل  قلـــدر 

......... دوســـت  مـــن 

قابیلـــم بـــرا  یـــاری 

کـــردم داعـــُش درســـت 

هـــواُش دارم  خیلـــی 

دشـــمنم همـــه  بـــا  مـــن 

 ........... ســـردار منـــم

شیطان بزرگ
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الســالم(  )علیهــم  معصــوم  امامــان  هماننــد  الســالم(  )علیــه  مهــدی  امــام 
انســان های خــوب و باایمــان را دوســت دارد و هنــگام از دســت دادن یــاران 

. می شــود  غمگیــن  و  ناراحــت  بســیار  خــود،  باوفــای 
کشــورمان در روز شــهادت  کــه مــردم عزیــز   در تابلوهــای زیــر یکــی از شــعارهایی 
کامــاًل  حــاج قاســم ســلیمانی می گفتنــد، آمــده. از بیــن تابلوهــا فقــط دو تابلــو 

کــن. شــبیه هــم اســت آن را پیــدا 

یار باوفا
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سالم؛
هــدف از کتــاب »حــاج قاســم قهرمــان« ایــن اســت کــه دانش آمــوزان 
عزیزمان، در قالب ســرگرمی با ســردار حاج قاســم ســلیمانی به عنوان 

الگــوی  مهدی یاوری آشــنا شــوند.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و  کــن  لعــه  مطا قــت  د بــا  ا  ر ب  کتــا ا  بتــد ا  : یــی هنما ا ر
ــر  ی ز ت  ــا صفح ر  د ــه  ک یی  ــش ها س پر ــخ  س پا د  ــد ع ــپس  س

. ر و بیــا ســت  د بــه  ه  مــد آ

ه  ا همــر ا  ر ه  مــد آ ســت  به د قمــی  ر  1 2 د  عــد ال  حــا
 )1 0 0 0 0 3 3 5 ( ه  ر شــما بــه  گــی  د ا نو م خا نا و  م  ــا ن ــا  ب

. ــن ک ــک  م پیا
1 3 9 9 ســفند  ا  2 7 یــت  لغا  1 3 9 9 ه  ی مــا د  1 3 ی  ر ا گــز بر یــخ  ر تا

: مل شــا ی  نقــد ه  یــز جا ن  مــا تو ن  میلیــو  1 5 بــا  ه  ا همــر

ن مــا تو ر  ا هــز  ۳ ۱ ۳  : نفــر  هــر  ل  و ا نفــر   ۱ ۲
ن مــا تو ر  ا هــز  ۲ ۲ ۰  : نفــر  هــر  م  و د نفــر   ۱ ۲
ن مــا تو ر  ا هــز  ۱ ۱ ۰  : نفــر  هــر  م  ســو نفــر   ۱ ۲

ن مــا تو ر  ا هــز  ۱ ۰ ۰  : نفــر  هــر  م  ر چهــا نفــر   ۷ ۲

پاسخنامه


