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 جدول غدیر
 

باشد. تو ای نوشته شده است که پاسخ جدول میهای این جدول کلمهدوست عزیز در هر یک از خانه 
های جدول ها را که ممکن است یک یا چند کلمه باشد، در خانهباید یکی یکی سواالت را خوانده جواب آن

بیست و یک خانه از  ،مت زده باشیهای صحیح را عالها را عالمت بزن. اگر پاسخجستجو کنی. سپس آن خانه
ای ها کلمهبینی که این خانههای بدون عالمت را رنگ بزن. میهای آن بدون عالمت باقی مانده است. خانهخانه

ی رمز جدول است. سپس از باشد. این لقب کلمهمی علیه السالمدهد که یکی از القاب حضرت علی را تشکیل می
ی رمز جدول نوشته شده، پشت سر هم بنویس تا های کلمهیین کلماتی را که در خانهطرف راست و از باال به پا

 باشد.می صلی هللا علیه و آلهی رمز جدول را پیدا کنی که یکی از سخنان پیامبر اکرم جمله
 
 

خدا  هجرت در آخرین سال عمر پیامبرماه ........... سال ............... ی غدیر در روز ......... واقعه .1
 ی خدا اتفاق افتاد.در بازگشت ایشان از زیارت خانه صلی هللا علیه و آله

خواهیم. من ................... مخصوص خداست. ما به او .................. داریم و از او کمک می .2
 دهم که ......... جز او نیست و ............. بنده و ............... اوست.گواهی می

در روز غدیر: من دو چیز گرانبها در میان شما برجای  صلی هللا علیه و آلهن پیامبر اکرم از سخنا .3
خواهید ............... گذارم. یکی ............ کتاب خدا و دیگری ............ من است. اگر میمی

 ها .......... کنید.ها نگهداری کنید و از آنشوید، خیلی خوب از آن

فرمودند: من کنت مواله فهذا علی مواله. هر کس من .......... و سرپرست   علیه و آلهصلی هللاپیامبر  .4
 ............... و ولی اوست. علیه السالماویم، علی 

جانشین من  علیه السالمخطاب به مردم فرمودند: ای مسلمانان بدانید که علی  صلی هللا علیه و آلهپیامبر خدا  .5
را ............... شمارد، او  علیه السالماست. او بعد از من رهبر و پیشوای شماست. خدایا هر کس علی 

را گرامی دار و هر کس او را یاری کند، یاریش فرما و هر کس با او ............... ورزد، دشمنش 
 بدار.

به عنوان رهبر و جانشین بعد از خود  السالم علیهبعد از معرفی حضرت علی صلی هللا علیه و آله پیامبر  .6
این آیه را تالوت فرمودند: امروز ............... شما را کامل کردم و ................ خود را بر شما 

 تمام نمودم.

 گویند.و یازده امام بعد از ایشان را .............. اثناعشری می علیه السالمپیروان حضرت علی  .7

.............. نام داشت که ............... پیامبر بود. حضرت علی  علیه السالمضرت علی همسر فداکار ح .8
 بودند. صلی هللا علیه و آله............. و .......... پیامبر اکرم  علیه السالم

در آن شرکت داشتند، عبارت است از  علیه السالمهایی که حضرت علی نام سه جنگ از جنگ .9
 ............ و ................ ،............

امام اول شیعیان در روز ............ ماه ............ المبارک به شهادت رسیدند. برخی از  .10
 آوری شده است.سخنان ایشان در کتابی به نام ............... جمع

 
 
 

 ویکمبیست خیبر ذیحجه دختر این ایمان دروازه قرآن هستم من
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 ی رمز جدول:کلمه
 
 
 

 ی رمز جدول:جمله
 
 
 

 نام و نام خانوادگی:

 نعمت از پیروی داماد شهر همد آن بدر شیعه شهر

صلی  محمد دروازه خدایی باید شود خواهدمی است السالمعلیهعلی و علم

 هللا علیه و آله

 ولی آن خاندان گرامی فاطمه خندق پسرعمو البالغهنهج هجدهم سرپرست

 شود وارد دشمنی رمضان دین وارد هرکس ستایش فرستاده رستگار


