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 به وقت تفکر

 در خانه همگام با مدرسه

 درس نامه

 مطالعات اجتماعي پنجم دبستان

 (يارت مکان هاي مقدس)ز 4فصل 

 

  (مدينه شهر پيامبر)ص( )16درس 

 آموزش و پرورش تهران 18رانه دکتر قريب منطقه سدبستان پ

 98-99سال تحصيلي : 
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 مسجد الحرام:-1

يا مسجد العظم ، بزرگترين مسجد اسالم و قبله گاه مسلمانان است ، مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان 

 عودي قرار دارد.س

 مسجد النبي : -2

يا مسجد پيغمبر ، يکي از سه مسجد مهم مسلمانان در کنار مسجد الحرام و مسجد االقصي است همچنين چون 

در آن واقع شده است به حرم محمد يا حرم نبوي )ص( نيز مشهور است و از زيارتگاه آرامگاه پيامبر اسالم )ص( 

 هاي مهم مسلمانان به شمار مي رود .نام قديمي اين شهر يثرب بوده است.

 هجرت پيامبر )ص( : -3

واقعه ي هجرت پيامبر )ص( و همراهانش از شهر مکه به يثرب است اين واقعه منجر به ايجاد اولين حکومت 

اسالمي در يثرب شد و به علت اهميتش در اسالم مبداء تاريخ مسلمانان در دو تقويم هجري خورشيدي و هجري 

 قمري در اين سال گرفته شده است.

گروهي از کافران تصميم گرفتند پيامبر )ص( را شبانه در خانه شان به قتل برسانند. پيامبر )ص( به اراده ي  -4

ر شدند و ماجرا را با حضرت علي )ع( در ميان گذاشتند . حضرت علي )ع( داوطلب خداوند از تصميم آن ها با خب

 شدند تا براي حفظ جان پيامبر ، شب در بستر ايشان بخوابند و ايشان از مکه بروند و به يثرب سفر کنند.

 به سفر پيامبر از مکه به مدينه )يثرب ( هجرت مي گويند. -5

 مدينه ، ساختن مسجد و سپس تشکيل حکومت اسالمي بود .نخستين کار پيامبر )ص( در شهر  -6

، مکاني براي آموزش و تربيت ، داوري و حل اختالف ، مشورت و تصميم مسجد عالوه بر محل عبادت و نماز  -7

 گيري درباره ي مسائل مهم بود .
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 جهاد در راه خدا : -8

د که دشمنان از مخالفت با مسلمانان و اذيت پيامبر )ص( جنگ و خونريزي را دوست نداشتند . اما چون مي ديدن

 آنها دست بر نمي دارند .

به فرمان خدا براي حفظ دين و دفاع از مسلمانان بارها با دشمنان جنگيدند.به اين نوع جنگ )جهاد در راه خدا ( 

 مي گويند.

 د ، خندق ، يا احزاب مهم ترين جنگ هايي که پيامبر )ص( در آنها شرکت داشتند عبارت اند از : بدر ، اح -9

 فتح مکه : -10

     نان دست برااين ، کافران از مخالفت و جنگ با مسلم ددعوت به اسالم با استقبال روبرو مي شد ، ولي با وجو

 نمي داشتند. سرانجام پيامبر )ص( با سپاهي عظيم به طرف مکه حرکت کردند .

 سر دسته ي مخالفان پيامبر : -11

ه ي مخالفان پيامبر در مکه بود ، با ديدن لشکر نيرومند اسالم فهميد که مقاومت بي نتيجه ابوسفيان که سر دست

 است و اعالم کرد که مسلمان شده است.

به دنبال مسلمان شدن ابوسفيان ، سردسته ي مخالفان ، ديگر مخالفان نيز تسليم شدندو به اين ترتيب ،  -12

 ح کردند.مسلمانان بدون جنگ و خونريزي ، شهر را فت

پس از فتح مکه ، پيامبر )ص( وارد خانه ي کعبه شد ، بت ها را شکست و از آنجا بيرون ريخت و دستور داد  -13

 که بر بام کعبه اذان بگويند ، بالن که از ياران نزديک پيامبر بود بر بام کعبه اذان گفت .

 مگاه ايشان در مسجد النبي است.سالگي در شهر مدينه رحلت فرمودند . آرا 63پيامبر )ص( در سن  -14
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 ويژگي اخالقي پيامبر اکرم )ص(  -15

 دند.پيامبر اکرم )ص( با رفتار و کردار نيکوي خود به مردم درس مي دا

    ايشان مانند مردم عادي زندگي مي کردند . خانه ، غذا و لباس ايشان ساده بود . هرگز خود را از ديگران برتر 

 نان مهربان و به کافران و دشمنان ، سرسخت بودند .مدوستان و مونمي دانستند نسبت به 

 پيامبر اکرم )ص( کودکان را بسيار دوست مي داشتند. -16

 پيامبر اکرم )ص( همواره با چهره ي خندان و اخالق خوش با مردم روبرو مي شدند. -17

 .رفتار و کردار ايشان بهترين سرمشق و الگو براي ماست  -18

  


