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 یمانیو منش سردار سل یره: سمحور

 ها:  پیام
 نوجوانان و جوانان  یشناخت و انتخاب الگو برا -1
 یستهشرکت در انتخابات و انتخاب فرد شا یو خانواده برا یگراند یقحضور فعال و تشو -2
 یتوال یهنعمت بزرگ در سا ینا یو قدرشناس یبه انقالب اسالم افتخار -3
 ظهور  یسازینهدر برداشتن گام دوم انقالب در جهت زم یمقدمه ساز -4

 حضرت زهرا  یرهبا توجه به س یتدفاع از وال -5

 (1تا  0 یدهای)اسال

 

 شروع برنامه  شعر
 به رنگ کبود یاسینام خداوند بود و نبود                 خداوند  به

 صاحب زمان یکمان              خداوند مهد ینرنگ یبایز خداوند

 یصلوات فاطم شعرهای

 یالددهه هم مقارن با م یهست و انتها  یهدهه، هنوز مراسمات فاطم یابتدا ینکهبا توجه به ا 

 یناز ا یکی ی،امسابقهها و بعد از هر برنامه یندر ب تواندیو مبلغ م ی، مجرگرددیم حضرت زهرا 

 .یردبگ صلواترا بخواند و از مخاطبان   یصلوات فاطم یهایتیدوب
 

 یدآ یربنا م یعرش صدا از
 یدآ یخوش خدا خدا م آوای

 خدا گناهش بخشد ینب گفتست
 کس که به فاطمه فرستد صلوات هر

* * * * 
 محمد صلوات یبایز یچهره  بر

 محمد صلوات یگنبد خضرا بر
 او زهراست ینهقدم آ به سرتا
 محمد صلوات یبه زهرا متقدی

* * * * 



 278ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

 جمال داور صلوات یینهآ بر
 صلوات یمبرآل پ یآبرو بر

 که شد به شأنش نازل یافاطمه بر
 کوثر صلوات یخدا سوره یسو از

* * * * 
 کوکب آسمان عصمت صلوات بر

 فاطمه گوهر نبوت صلوات بر
 امام برحق یازدهمادر  بر

 صلوات یامتصبح ازل تا به ق از
* * * * 

 صلوات ینور خدا عصمت کبر بر
 صلوات یهاام اب یدخت نب بر
 روز جزا یعهآن که بود شف بر

 حضرت زهرا صلوات یعل همتای
* * * * 

 احمد و بر کوثر قرآن صلوات بر
 صلوات یزدان یطلعت محبوبه بر

 روح مطهر امام و شهدا بر
 تصلوا یدانفاطمه مادر شه بر

* * * * 
 صلوات یغمبرگرانقدر پ بردخت

 فراوان و به کوثر صلوات یرخ بر
 یعل یامام و به همتا مادر بر

 ما در صف محشر صلوات یمنج بر
* * * * 

 پاک حق نما را صلوات آئینه
 را صلوات یقلب مصطف یپاره وان

 ینور جل یازده یزمادر عز بر
 را صلوات یالفت یرم همسنگر
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* * * * 
 صلوات یزهرا و مصطف ینام نام به

 صلوات یو مرتض یهاام اب برای
 بهر فاطمه آن افتخار کان و مکان ز
 صلوات یو مجتب یدانشه یرمادر م به

* * * * 
 را صلوات یاکبر یح محبوبة

 را صلوات یمرتض یعل همتای
 روز جزا یعهآن شف برفاطمه،

 را صلوات یمصطف یرِکث یرخ وان
* * * * 

 زنان عالم صلوات یدهس بر
 افتخار آدم صلوات یةما بر
 ودود یح یبهفاطمه، حب بر

 آور خاتم صلوات یامدُخت پ بر
* * * * 

 خون چکان زهرا صلوات ینةس بر
 قامت چون کمان زهرا صلوات بر
 دخت رسول ینکبودِ نازن یرو بر
 محسن خسته جانِ زهرا صلوات بر

---------------- 

 دهه فجر  یها یتیب دو

 حلقه بر در زده است / روز آمده، تاج الله بر سر زده است یدهاست و سپ فجر
 افق سر زده است ز یقتحق یدآمدن امام در کشور ما / خورش با

 
 صفت خانه خراب است امروز یگانهکه فجر انقالب است امروز / ب برخیز

 توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز هر
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 یمجر یادب یها متن
 یعهرا، غرور سرخ ش ینرا، شکوه مذهب را، عظمت مسلم یند یبنا یدقرآن را آورد، تجد یآمد و اجرا امام

 مکتب را به ارمغان آورد. ینیامت اسالم را، تبلور ع یو استوار یرا، کتاب شهادت را، نستوه
آورد، و زمام زمان را به دست گرفت  رونیب یقرن یقه،ساخت و از دل دق یا. امام آمد و از قطره، درآمد امام

ها را درهم شکست و شکوه شهادت را من قرارداد و غرور ابرقدرتؤرا در کف مستضعفان م یخو مهار تار
 از راه بزرگ عشق را ارائه کرد. یمیساخت و ترس یاننما
 

 همن ماهب شعر
 خاطرات دلبر آمد یادمماه بهمن از در آمد/ به  دوباره

 آن سال و خوش آن ماه و خوش آن روز/که از ره آمد آن مهر دل افروز خوش

 انتظار ما سر آمد ین/ دگر ایروزگشته پ یرانمطرب که ا بزد

 باره گلشن یکهان مرده شد جهشت و چار شد از ماه بهمن/  چو

 رحمت گوهر آمد یایگل به دامن/ که از در یادششد به  گلستان

 داشت آن روز ییداشت آن روز/ چه شور باصفا ییحال و هوا عجب

 کنعان برآمد یوسفداشت آن روز/ که از چه  ییخوش بلبل نوا چه

 یاز سجده بود اندر کنار یکی/ یاشک شوق جار یدهاز د یکی

 آن شب هجران سر آمد یگر/ که دیاریاز کف بداده اخت یکی

 دینشانیدر راه او گل م یکی/یدها فشاندر راه او جان یکی

 آمد یغمبرپ ی/ که از ره زادهیدکشانیخود را به راهش م یکی

 یبود و شادمان یش/ سراسر عیعشق بود و جان فشان سراسر

 رهبر آمد ینی/ که جان ما خمیما شد جاودان یشو ع سرور

 او خوش آمد ، او خوش آمد یرانرهبر آمد/ به ا خمینی

 (3 و ۰ یدبهمن ) اسال قصه
 نبود،  یچکسخدا ه یرازنبود، غ یکیبود  یکی
 نام او روح اهلل، خدا، یار یکیجز 
 یاه،و س یکمهر، آنکه شد نورِسپهر، شهرتار بود مظهرِ آنکه

 روح و نوا، یمرده و ب مردمان
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 همه جا... یشتا صدا برهمه کس، یزدبا بانگ رسا،  م او
 یدار،ها را بخفته
 یار،ها را هوشمست
 همتاست  یب یا، قصهیباستز یاربس قصه

 رهبرش روح خداست . یدان،جاو نهضتی
 دگر، شد زمستان چو بهار یرنگ یزنده شدند، زندگ مردگان

 یارهوش یانقالب ،یدارپاسدار و ب ،یران، با صفات شیمانبا ا یاعده
 .یدندگرد خود چرخ ،چون موش ی، بزدالنها مات و خموشدل
 بود! یما خال یبود!  جا یچه جنجال وه
 همه جا، با سالح وحدت. یارانش یر،سرودند تکبی، مابا بانگ رس باز

 ،یستام طوالنقصه
 ،تنگ باشد و کم، هرچه بود زود گذشت، دوران ماتم و غم وقت
 ید،رهبر از راه رس ید،بهمن که دم ماه
 ید، شام شد صبح سپگذشت یکیتار گاه

  .رهبرش روح اهلل یبا،ز یدر پناه قرآن، خاطرات یدان،جاو نهضتی
مردم دائما در خواب غفلت باشند و  خواستیو م کردیرو قبول نم یحق یصدا یچظالم طاغوت، ه رژیم

-یبه شهادت م یتاو را گرفته و شکنجه کرده و در نها کند، فوراً یدارمردم را ب خواستیکه م یهر کس
 .رساندند
-یم یانمردم ب یشاه را برا یمرژ یانتو خ کردیم یروح اهلل با شجاعت تمام در همه جا سخنران حضرت

 که به داد اسالم برسند. خواستیو از همه م کرد
 یشاه و شاهنشاه یهشدند و ترس را کنار گذاشته و متحد شدند و برعل یدارکم کم از خواب غفلت ب مردم

 و طاغوت اعتراض کردند. 

را از  یماننور ا تواندیم کردیماقدام فکر  ینکرد و با ا یررا دستگ  ینیاز ترسش امام خم یپهلو رژیم
قرآن  یهخداوند در چند آ یکهبه جنگ خداوند رفته بود، در حال یپهلو یمرژ یقتدل مردم دور کند. در حق

 (2 یدداده است:  )اسال یروزیوعده پ
 : 9 یهو سوره صف آ 32 یهتوبه آ سوره

 

َّ نََُّّیِریُدونا
ا
وْاَّأ ْطِفی ُ ُ ََّّی  اِهِهْمَّوا ُْفا

ا
َِّبأ ِ َّاَّلل  َُُّنرا ِبا

ْ
أ نََّّیا

ا
َّأ َِّإآل  ُ َّاَّلل  ََُّّیِت  ونا ِِفُ َّاْلکا ِرها

ا
َّک ْ ََّلا ُهَّوا َُُّنرا
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 ترجمه
خواهد که نور خود را به نمى ینخاموش سازند، ولى خداوند جزا یشانخواهند نور خدا را با دهان هامى

 کمال برساند، هرچند کفّار، ناراحت باشند.

َّ وْاَِّلََُّّیِریُدونا ْطِفی ُ ََّّی ُ ِفُرونا َّاْلاکا ِرها
ا
َّک ْ َلا َُُّنِرِهَّوا ُّ َُّمِتی ُ اَّلل  اِهِهْمَّوا ُفا

ا
َِّبأ ِ َّاَّلل  َُُّنرا

 ترجمه
( خود خاموش کنند، در حالى که خداوند ىها )و سخنان و افتراهادارند که نور خدا را با دهان یمتصم آنان

 است، هرچند کافران ناخشنود باشند. یشکامل کننده نور خو

 مسابقات

  (48تا  8 یداسال)از 
 (9 ید) اسال :یابیمسابقه نقطه  -3

 چند تاست؟ یرکلمات و عبارات ز یهاتعداد نقطه

 لشکر  – ای خامنه امام –حزب اهلل لبنان   -زنده  شهید – انتخابات – سپهبد – فجر دهه – ایران

 یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم نیروی – یهسا بی ژنرال – ذوالفقار نشان – سلیمانی قاسم – ثاراهلل
 و ...

  ---------------- 

 (8 ید)اسالمسابقه رابطه اعداد:  -0
  یست؟چ یمانیسل یداعداد و رابطه آنها با سردار شه 
 یرانا یخسپهبد در تار ین: سوم3

 ید: سن و مدت عمر شه63
  1335اسفند  22: تولد   22
   یمانیقاسم سل یاتموشک در عمل 13و  89 ید 13: شهادت 13

 ی: مفتخر شدن به درجه سرلشگر 98 
 سپاه قدس  ی: فرمانده 28 

 نشان ذوالفقار   یافت: در 82
 یتمجروح ین:  سال اول62
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 (3۵ ید)اسال: یمسابقه سردار شناس -1
شده و چند نفر شرکت  یدهپرس یمانیسردار سل یاز زندگ یو ارزش یو فرد یعموم یاالتؤمسابقه س ینا در

 پاسخ دهند. یربه سرعت و به صورت بله و خ یدکننده با

 : االتسؤ
 )حسن(  یربود : خ یعل یمانینام پدر سردار سل یاآ -1
 (1335)  یراست ؟خ 1332تولد سردار در سال  یختار -2
 محل تولد سردار در شهر رابُر کرمان است؟ بله -3
 )کارمند اداره آب کرمان(  یربود؟ خ یمعلم یمانیسردار سل یهشغل اول -4
 المهندس بود؟ بله یابو مهد یدکه با سردار به شهادت رس یفرمانده عراق -5
 (ی)معاون حشد الشعب  یربود؟ خ یالمهندس فرمانده حشد الشعب یابو مهد یدشه -6
 (1358) یرسپاه در آمد؟ خ یتبه عضو 1361در سال  یمانیسردار سل یاآ -2
 ثاراهلل بودند؟ بله 41جنگ فرمانده لشگر  یلدر اوا یمانیسل یدشه -9
 (ی)درجه سرلشگر یرنائل شد؟ خ یبه درجه سپهبد 1398در سال  یمانیسردار سل یاآ -8

 بله ید؟سپاه قدس رس یتوسط رهبر انقالب، به فرمانده 1328در سال  یزحاج قاسم عز -12
 اعالم کرد؟ بله 1386داعش را در آبان  یانپا یمانیسردار سل -11
 (ینشان نظام ینتر ی)عال یرکشور، نشان ذوالفقار است؟ خ یریتینشان و مدال مد ینتریعال یاآ -12
 گردد؟ینشان ذوالفقار م یافتکشور است که مفتخر به در یخنفر در تار یندوم یمانیسل یدشه -13
 نفر( ین)اولیرخ

 1لهب ید؟به شهادت رس 1389 یماهد 13در  یمانیسپهبد قاسم سل یدشه یاآ -14
 یرشد؟ خ ییعقم و کرمان تش یراز،اهواز، تهران، مشهد، ش یدر شهرها یمانیبدن مطهر سردار سل یاآ -15
 (یرازاز ش یر)غ
 نفر بودند؟ بله 5 یستیحادثه ترور ینا یرانیا یشهدا -16

                                                 
داعش را اعالم کرد و  یانمنتشر شد، پا یرانا یهاش در رسانه1386آبان  32که  یااهلل خامنه یتخطاب به آ یادر نامه یمانیقاسم سل 1.

 مرز عراق خبر داد. یکیدر نزد یهسور یدر البوکمال از شهرها یهاز برافراشته شدن پرچم سور
 است. کرده یادن یهودیان یهام علو اقد یلاسرائ یهعل یموشک یاترا متهم به حضور در عمل یمانیهاآرتص، سل یلیاسرائ روزنامه
 نشان ذوالفقار دریافت

اهدا  یمانیرا به سل - یرانا ینشان نظام ترینیعال -نشان ذوالفقار  یران،ا یاسالم یرهبر جمهور یاخامنه اهللیتش آ1382اسفند  18 در
در  رتبهیعال یستادها یو رؤسا رتبهینشان به فرماندهان عال ینا یران،ا یاسالم یجمهور ینظام یهانشان یاهدا نامهینکرد. طبق آئ

مطلوب شده باشد. پس از انقالب  یجموجب حصول نتا یرزم هاییاتعمل یتو هدا یزیرآنها در طرح یرکه تداب شودیاهدا م مسلح یروهاین
 کرده است یافتنشان را در یناست که ا یکس یننخست یمانیش، سل1352در  یرانا
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 کرمان است؟ بله یدر گلزار شهدا یمانیمزار مطهر سردار سل یاآ -12
 ی( نامگذاریثاربه روز) ا یاسالم یجمهور یمماه، در تقو ید 13 یعنی یمانیروز شهادت سردار سل یاآ -19

 )روز مقاومت( یرشده است؟ خ
-------------- 

 ( 33 یدمسابقه برکات: ) اسال -1
 :شودیمسابقه آثار و برکات شهادت سردار بصورت حروف پراکنده برگزار م ینا در

از عراق، اقتدار  یکابرجام، خروج آمر یانو عراق، پا یراناها، ترس دشمنان، اتحاد ملت ینب یهمدل ایجاد
 مردم یاسیس یرتعراق و منطقه، بص یتو اسالم، امن یرانا

------------ 

 (31و  30 یدبا سه کلمه: ) اسال یمسابقه جمله ساز -۰
 اسالم – وحدت – پیروزی

 شب – شیشه – برجام

 آمریکا – پوشک – موشک

 خورشید – قیام – سردار
 یسپر موشک  -انتقام   - انتخابات

 جوانان – میهمان  – فاطمیه

 زلزله – سیلی – ترامپ
 یهاول یکمک ها  -ینپوت - تدبیر

-------------------- 

 (3۰و  31 یدتفکر : )اسال ینمامسابقه س -3
 :یپو مسابقه نکات کل ییهایپکل پخش

----------------- 

 (39تا 33 یدانقالب :  )اسال یمسابقه شعارها -7
 . یندرا بگو یگرشرکت کنندگان مصراع د یدو با گوییمیدوم را م یااول  مصراع

 سگ چارستاره، )باز هم بگو نواره، نوار که پا نداره( یا ،یچارهب یازهار •

 ( یسلطنت پهلو کنیمی/ سرنگون م یدر ره آزادگ کنیمی) جان فدا میزندگ کنیمیبار ستم نم یرز •

 مظهر عدل و داد است( ی،اسالم یعامل هر فساد است / )جمهور ی،شاهنشاهنظام  •

 (ینی(: خدا، قرآن، خمیشعار مل ینستا •
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 ینیه( رهبر ما خمینیه)نهضت ما حس •

 .ینیخم یمفرمان توا( گوش بهینیخم یم)ما همه سرباز توا •

 چشم شاه( زمستون هم بهاره ی)به کور •

 وطن نشود( وطن، ینا) تا شاه کفن نشود،) •

 (خوایمی)ما شاهِ دزد نم خوایم،یو موز نم یرما ش •

 اختیاری(، نوکر بیاربخت یار،بخت) •

 یاد(  اگر امام فردا نیارحالت بختبه ی)وا •

 (ملت یرأآن هم به، دولت یکمملکت،  یک) •

 وطن ماست  )خاکش کفن ماست( یرانا •

 ( ارتش برادر ماستینی)به گفته خم •

 (یذلت یراس ی) تا ک یخون ملت ارتش تو •

 ( آنکه برادرم کشتکشمیم کشم،ی)م •

 ، جهاد، شهادت( یمانتنها ره سعادت  )ا •

 است به قرآن یانت)سکوت هر مسلمان( خ •

 روح مادرم فاطمه )ندارم از کشته شدن واهمه(قسم به •

 نتواند که جوابم دهد یاحکم جهادم دهد ( ارتش دن ینیاگر خم ی)وا •
----------------- 

 (00تا  38 ید: )اسال یمسابقه آواز و سرود خوان -9
 .کنندیو مخاطبان قضاوت م خوانندیرا با آهنگ م یو سرود شوندی، سه گروه مرت سه نفر سه نفربصو

-------------- 

 (01 ید:  )اسالیمسابقه لب خوان -8
 ینحالت خواننده ا یدپخش شده و با یکه خوش صدا هستند انتخاب شده و سرود یمسابقه افراد ینا در

 و لب بزنند. یرندسرود را بگ
---------------- 

 (01ید:  )اسالیجمله ساز -3۵
، ، اسالم، دهه فجر، اماممؤمندار، سر ید،: شهمانند یچند نفر از مخاطبان را انتخاب کرده و کلمات مجری

کلمه به آن  یک یببه ترت ید. شرکت کنندگان با کندیم یانب یکی یکی... را  ، وانتخابات، نماز ، جشن
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جمله را فراموش کند، از مسابقه  یااضافه کند و  یاکه نتواند کلمه یاضافه کنند و تکرار کنند. شخص
 ....گرددیحذف م

---------------- 

 (0۰ یدجمالت: )اسال یلمسابقه  تکم -33
 ... سردار دلهاست چون یمانیسردار سل

 ...یلهبوس دهمیراهت را ادامه م یز،قاسم عز حاج
 ...چون کنمیدر انتخابات شرکت م من

 ...چونمن شهدا هستند  الگوی
 ...یعنیسخت  انتقام

-------------- 

 (03 یدمسابقه عکس و مکث:  )اسال -30
برنده  ید،بگو یبهتر یهابرداشت را داشته باشد و نکته ینکه بهتر یپخش کرده و شخص یرتصو چند

 است.
--------------- 

 (07 یدمسابقه انتقام سخت:  )اسال -31
که به نظر آن گروه و صنف و  کنیمیدعوت م یمختلف اجتماع یهارا از صنوف مختلف و گروه افرادی

 یست؟قشر، انتقام سختشان از دشمن چ

 پزشکان  – کارگران – نظامیان – روحانیون – معلمان –خانه دار  هایخانم – کارمندان –آموزان دانش
 ...مهندسان - پرستاران و

--------------- 

 (1۵تا  09یدمسابقه ستاره ها :  )اسال -31
به تعداد حروفشان  یبترت به یم،ارا که از قبل انتخاب کرده یخانواده را انتخاب کرده و عبارات یاگروه  سه

 مثل: .خواهیمیو سپس با اعالم حروف و شماره ستاره، جمله را از مخاطبان م دهیمیستاره  قرار م
 : انتخابات

 2ن :  -   4خ :  -    9و  3ت :  -   6ب:  -    2و5و1الف :
 : یکابر آمر مرگ
 8:  ی -   2و  1م :  -    3گ :   -    12ک :  -    9و  5و  2ر :  -   4ب :  -   11و  6:  الف

 بودن است. یدشه شدن، یدشه شرط
 11و1،4،9:ش
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 12و  2،8،14: د
 19و  12: ن
 13و  6:  ی
 12و 5: ه
 2: ر

 3ط : 
 15ب: 
 16و : 
 18:  الف

 22س: 
 21ت :

-------------- 

 (13تا  13 یدمسابقه انتخاب : )اسال -3۰
 یسیمنویتابلو م یحروف را بدون شماره رو تعدادی

 ی،اعتقادی،االت قرآنؤال )سؤس یک یاز هر گروه یببه ترتو  کنیمیم یممخاطب را به دو گروه تقس
 یمپرسی...( مو یاجتماع

 حرف دارد یکال را درست جواب بدهد حق انتخاب ؤکه سد یگروه هر
 گیردیم یازکه آن حرف در جمله تکرار شده است امت یبه تعداد
کند و آن گروه  یحرف انتخاب م یکداد  یحکه اگر پاسخ صح یمپرسیاز گروه دوم م یگریال دؤسپس س

 .گیردیم یازکه آن حرف در عبارت تکرار شده، امت یهم به تعداد
 .یردتمام حروف در جدول قرار بگ ینکهتا ا یابدیکار همچنان ادامه م ینا و

 یمعارف تواندیاالت مؤ. سندیرمز جدول را بگو خواهیمیجدول قرار گرفت، از آنها م تمام حروف در یوقت
 آمده است. یعنوان نمونه در پاورقه و... باشد که ب یو مفهوم

 رمز مسابقه :
 «را یکاآمر یمانیسل یدداعش را نابود کرد شه یمانیسل قاسم»

 و چهار حرف دارد چهل
 1 ق
 .39.      33.   9.    4.     م
 44.     42.     32 .    34.    18.      12.     13.    8.    2.   آ
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 .32.    5.     3  س
 .31.       6.      ل
 42.     36.    32.      29.     11.        2.     ی
 .28.      25.       22.        12.   د
 14.    ع

 26.     15.   ش
 43.     38.     24.    16.  ر

 .35.    19.     12.    ن
 .22.    ب
 .41    .  23.       ک
 21.    و
 

 
 (49و 42 یدها: )اسالیرهمسابقه راز دا -16

 یکدیگرها را به یرهو در انتها دا گیردیقرار م یرهدا یکداخل  یو هر جواب شودیم یدهال پرسؤس یازده
حروف اول و آخرش را   یبها را به ترتیرهکلمات داخل دا و سپس شودیوصل کرده و رمز اول کشف م

 شود. یداپ یقرار داده تا رمز اصل یکدیگرکنار 
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 دالور                    شجاع و نترس:    یبه معنا یمانیسل یدشه یهایژگیاز صفات و و یکی -1
 :                                                                             بقرهیمسوره قرآن کر یندوم -2
 یثارا                                              سردار   یاتو از خصوص یاز خود گذشتگ یبه معنا -3
 آغاز                               شروع                                                          یبه معنا -4
 اتحاد              مسلمانان                               یندر ب یمانیاز آثار شهادت سردار سل یکی-5
 یاسوج          احمد                                                        یرو بو یلویهمرکز استان کهگ-6
 1یالکرس یهآ                                                                     یمقرآن کر هیآ ینبا عظمت تر-2
 شاه             طاغوت قبل از انقالب                                                                    -9
 دعا                                                      شودیکه مستجاب م یگراندر حق د یفهوظ -8

 خون بها                                        یشدن خون و کشته شدن شخص ریختهیة تاوان و د -12
 یلیل                                                                          یدآ یدائما با مجنون م -11

: یدکن وصل یکدیگربه  یرز یبها را به ترتیرهفقط دا یدمسابقه، با ینکردن رمز اول ا یداپ ی: برا اهنمار

وصل  11را به  12 یانو در پا 8را به  9و در ادامه  2را به  6و  6را به  5و سپس  4به  3، 3به  2،2به 1
 . )سردار(یدبدست آ یهتا کلمه رمز اول یدکن

 22اول و آخر را کنار هم قرار داده و جمله  یهاکلمات، حرف یببه ترت یدبا ی،کردن رمز اصل یداپ برای
 .شودیدرست م یحرف
 یشهدا خال یجا ی،: در بهار آزادرمز

------------ 
 ( 52 ید)اسال   یو حماس یباز یآخر، مداح اسالید

 یمانیسپهبد قاسم سل یدو شه حضرت زهرا  ،روح همه شهدا مخصوصا مادر شهدا یشاد جهت
 (48 یدصلوات  )اسال
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