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 به وقت تفکر

 در خانه همگام با مدرسه

 درس نامه

 هدیه های آسمان پنجم دبستان 

 

 

 ( یک جهان جشن!) 9درس 

 آموزش و پرورش تهران 18رانه دکتر قریب منطقه سدبستان پ

 98-99سال تحصيلي : 
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 :  9درس 

 یک جهان جشن!

 توضيحات درس:

 ت به وجود مدر تاریخ اسالم دو حادثه ی بسيار مهم و بزرگ اتفاق افتاده است که از یکي رسالت و از دیگری اما

آمده است. نخستين حادثه، نزول وحي بود که رسالت پيامبر گرامي اسالم )ص( را در برداشت و دومين حادثه 

اتفاق وداع ال هحجاسالم )ص( از مراسم  نيز در هجدهم ذیحجه سال دهم هجرت در مسير بازگشت پيامبر گرامي

حلي به نام افتاد. در این روز بزرگ، رسول گرامي اسالم )ص( به امر الهي در مسير بازگشت از مراسم حج، در م

ر حقيقت انتصاب به عنوان وصي و جانشين بعد از خود به همگان معرفي نمودند. د را غدیرخم حضرت علي )ع(

 واقعه غدیرخم، ادامه رسالت مهم پيامبر گرامي اسالم بود.حضرت علي )ع( به امامت در 

روز بعثت و رسالت نبي گرامي اسالم )ص( بنابراین روز غدیر و انتصاب اميرالمومنين )ع( به امامت به اندازه ی 

 اهميت دارد.

 :اهداف درس

 الف( آشنایي با واقعه ی غدیر خم

 ب( آشنایي با عيد غدیر و مراسم آن

 شرکت در مراسم عيد غدیرج( اشتياق به 

 د( مشارکت در برگزاری مراسم عيد غدیر

 ه( توانایي تفکر در پيام قرآني و درک ارتباط با آن با موضوع درس
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 مفاهیم کلیدی:

 الف( عيد غدیر

 ب( جانشيني

 ج( والیت

 نشانه های تحقيق )سنجه ها(

 الف( بيان واقعه ی غدیر

 ب( معرفي عيد غدیر

 ر مراسم عيد غدیرج( اشتياق به شرکت د

 د( درک مفهوم پيام قرآني

 » یک جهان جشن!« 9درس 

ع شدند( اشاره شده است. ماجرا از مالف( در فعاليت ایستگاه فکر، به نام یوم الدار ) روزی که در خانه پيامبر ج

فرمان خداوند را این قرار است که سه سال پس از آغاز رسالت پيامبر اکرم )ص( ، فرشته ی وحي نازل شد و 

 برای دعوت خویشاوندان و بستگان نزدیک به پيامبر را ابالغ کرد.

ب( رسول گرامي )ص( خطاب به خویشاوندان خود فرمود: به خدا هيچ کس برای شما چيزی بهتر از آنچه من 

 آورده ام، نياورده است. بدانيد  که من خير دنيا و آخرت را برای شما آورده ام......

 ایي که جز او خدایي نيست، من فرستاده ی او به سوی شما و همه ی مردم جهان هستم.ج( به خد
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د( ای خویشاوندانم؛ پروردگارم به من دستور داده شما را به سوی او بخوانم. کدام یک از شما امروز دعوت مرا 

خي نگفت سکوت اجابت مي کند و از من پشتيباني مي نماید تا برادر و وصي و جانشين من باشد؟ کسي پاس

 سنگيني بر جلسه حاکم شد.

! دعوت تو را اجابت نمودم و پشتيبان تو  ه( علي بن ابيطالب )ع( از ميان قوم برخاست و گفت: ای رسول خدا

 هستم.

ی( پيامبر گرامي )ص(، گفته اش را سه بار تکرار کرد و جوابي از قوم نشنيد. در هر سه مرتبه حضرت علي )ع( 

 ص( پاسخ مثبت دادند.به پيامبر گرامي )

ابيطالب از این پس برادر و وصي و( آن گاه پيامبر گرامي )ص( خطاب به حاضران گفت: این جوان، یعني علي بن 

 و وارث من است، از او اطاعت کنيد.

 » من کنت مواله فهذا علي مواله«


