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دو معنی تعاون به زبان ساده ،همکاری و یاریرساندن به یکدیگر است.
همءه انسانها در مقابل خداوند متعال ،نسبت به خود ،دیگران و محیطی که در آن زندگی میکنند ،مسئول هستند.
انسان موجودی اجتماعی و همچنین مسئول ،آفریده شده است.
هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و بگوید من نسبت به آنچه در جامعه میگذرد و اتفاقاتی که برای دیگران
میافتد ،بیتفاوت هستم.
دین اسالم در زمینءه رابطءه فرد با اجتماع دو دستور دادهاست:
تعاون از نگاه قرآن
و حدیث
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در کارهای نیک و پرهیزکاری ،یکدیگر را یاری کنید و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید.

سخن امیرالمؤمنین

از پیامبر اکرم① شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند ،مانند کسی است که

تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.

یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده ،تعاون است.
اگرکسی کار ناپسند یا گناهی انجام داد او را تشویق نکنیم.
مفهوم همکارینکردن با کسی در گناه

طوری رفتار نکنیم که با فرد گناهکار موافق هستیم.
مقدمءه انجام گناه را برای خود یا دیگران فراهم نکنیم.

همکاری و همدلی در خانواده باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده میشود.
با تقسیم وظایف در خانواده هر عضو از خانواده احساس میکند که مفید است و همءه کارهای خانه بر روی دوش یک نفر قرار نمیگیرد و وقتی
همءه کارها بر دوش یک نفر باشد آن شخص تحت فشار جسمی و روحی قرار میگیرد.
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مطالعات اجتماعی هشتم

پیامبر اکرم ① و امامان بزرگوار  ⒙با اعضای خانوادءه خود در چه کارهایی همکاری میکردند؟

دوشیدن شیر چارپایان
آسیابکردن گندم
نظافت خانه

شایسته است انسان عالوه بر اعضای خانوادءه خود ،با اقوام و خویشاوندان نیز در کارهای نیک ،احساس همدلی و همکاری داشته باشد و به یاری
آنها در گرفتاریها بشتابد.

اثرات همدلی و همکاری افراد در محلءه زندگی

ایجاد صمیمیت و همبستگی
انجام بهتر کارها

امام صادق  ⒐فرمودند« :با همسایهات خوشرفتاری کن تا مسلمان راستین باشی».
نکته بعضی عوامل مانند غرور ،حسادت ،دشمنی و تقسیمنکردن کارها مانع از همکاری و تعاون میشوند.

پاسخ درست را مشخص کنید.

کدام معنی تعاون به زبان ساده است؟
مسئولیت

همکاری

همدلی

همدردی

همکاری و همدلی در بین اعضای خانواده باعث چه میشود؟
احساس خوبی و همدلی

صمیمیت و محبت

خوبی و همیاری

نیکی و تعاون

همکاری و همدلی در خانواده عالوه بر صمیمیت چه عامل دیگری را بین اعضا به وجود میآورد؟
محبت

اتحاد

همکاری

نهی از منکر

سخن امام صادق  ⒐دربارءه همسایه ،بر روی چه رفتاری تأکید دارد؟
قرضدادن

هدیهدادن

خوشرفتاری

یاریرساندن

تعاون عالوه بر همکاری چه معنای دیگری دارد؟
همکیش بودن

همراهبودن

همدلبودن

یاریرساندن به یکدیگر

آیءه  2سورءه مائده در مورد گناه و ستمکاری چه میگوید؟
از یکدیگر پیشی بگیرید.

		
به یکدیگر یاری برسانید.

یکدیگر را از این کار نهی کنید.

		
در گناه و ستم همکاری نکنید.
اعمال و رفتار ما در اجتماع باید چگونه نباشد؟
بیتفاوت

همراهی با دیگران

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
دو معنی تعاون ............... ،و  ...............است.
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انسان ،موجودی  ...............و همچنین مسئول آفریده شده است.

اتحادداشتن با دیگران

با محبت رفتارکردن

لوا سرد ( نواعتتت

یکی از کارهایی که در قرآن کریم به آن امر شده  ...............است.

امام صادق  ⒐فرموده« :با همسایهات  ...............کن تا مسلمان راستین باشی».
هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار خود را از اجتماع  ...............کند.
همکاری و همدلی در خانواده باعث  ...............و محبت میشود.

درست

جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.

نادرست

انسان موجودی انفرادی و بیمسئولیت است.
در کارهای نیک و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید.
در گناه و ستمکاری با یکدیگر همکاری کنید.
همءه انسانها در مقابل خداوند متعال مسئول نیستند.

با فلش وصل کنید.
معنی تعاون

صمیمیت و محبت

نتیجءه همکاری و همدلی در خانواده

کمک به همکالسی

آفرینش انسان به صورت

عیادت از همسایءه بیمار

یکی از جلوههای تعاون در محله

نظافت خانه

یکی از جلوههای تعاون در مدرسه

همکاری و یاریرساندن

یکی از جلوههای تعاون درخانواده

اجتماعی و همچنینمسئول

به پرسشهای زیر پاسخ تشریحی دهید.
دو معنی تعاون را بنویسید.
سورءه مائده در زمینءه رابطءه فرد با اجتماع چه فرموده است؟
از جلوهها و شکلهای تعاون پنج مورد را نام ببرید.
با تقسیم وظایف و مسئولیت در خانواده چه اتفاقی میافتد؟
پیامبر اکرم ① و امامان  ⒙در چه کارهایی با اعضای خانواده همکاری میکردند؟
از جلوههای همکاری و تعاون در مدرسه سه مورد بنویسید.
همکارینکردن در گناه یعنی چه؟
سخن پیامبر اکرم ① که امیرالمؤمنین در زمینءه رابطءه فرد با اجتماع نقل فرمودند ،چیست؟
نتایج همدلی و همکاری افراد در محلءه زندگی چیست؟
از جلوههای تعاون در محله سه مورد بنویسید.

جدول زیر را با توجه به سؤالهای دادهشده کامل کنید.
یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده  ...............است.
ما در  ...............با همکاری در مراسم صبحگاهی شرکت میکنیم.

ع
س

م

امام صادق « :⒐با همسایهات خوشرفتاری کن تا مسلمان  ...............باشی».

ا

 ...............از همسایءه بیمار یکی از جلوههای تعاون در یک محله است.

ی

انسان موجودی  ...............و مسئول آفریده شده است.

ن

ا

ی
د
ت

ا
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پاسـخ

گزینءه

گزینءه

را یاری کنید و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید.

گزینءه

گزینءه

اظهار دوستی و محبت ،هدیهدادن ،خوشحالکردن دیگران،

گزینءه

گزینءه

عیادت از بیمار ،قرضدادن.

گزینءه

هر عضو از خانواده احساس میکند که مفید است و همءه

پاسـخ

کارهای خانه بر روی دوش یک نفر قرار نمیگیرد.

همکاری ـ یاریرساندن به یکدیگر

اجتماعی

تعاون

خوشرفتاری

جدا

دوشیدن شیر چارپایان ،آسیابکردن گندم ،نظافت خانه.
نظافت کالس درس ،کمک به همکالسیهایی که در درسی
ضعیف هستند و همکاری در مراسم صبحگاهی.

صمیمیت

اگر کسی کار ناپسندی انجام میدهد ما او را تشویق نکرده و

پاسـخ

یا طوری رفتار نکنیم که با او موافق هستیم.

نادرست

«از پیامبر اکرم① شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از

درست

مؤمنی رفع کند ،مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت

نادرست

سپری کرده است».

نادرست

پاسـخ
معنی تعاون

 -1باعث ایجاد صمیمیت و همبستگی میشود.
 -2کارها نیز بهتر انجام میشود.

همکاری و یاریرساندن

نتیجءه همکاری و همدلی در خانواده
آفرینش انسان به صورت

صمیمیت و محبت

اجتماعی و همچنین مسئول

یکی از جلوههای تعاون در محله

عیادت از همسایءه بیمار

یکی از جلوههای تعاون در مدرسه

کمک به همکالسی

یکی از جلوههای تعاون در خانواده

نظافت خانه

پاسـخ

134

در کارهای نیک و پرهیزکاری ،یکدیگر

عیادت از همسایءه بیمار ،کمک و خوشامدگویی به همسایءه
جدید ،همکاری و نظافت و پاکیزگی محله.

پاسـخ
تعاون
مدرسه
راستین

دو معنی تعاون به زبان ساده ،همکاری و یاریرساندن به

عیادت

یکدیگر است.

اجتماعی

