
 

 1سواالت درس 

  
 تعاون یعنی چه؟-1

 یکدیگر به رساندن یاری و همکاری یعنی ساده زبان به تعاون

 تفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟اآیا ما می توانیم نسبت به -2

زندگی  و رفتار و اعمال نمیتواند هیچکس است؛ شده فریدهآ مسئول، هم و اجتماعی موجودی هم انسان که آنجایی از

 و بماند بی تفاوت می افتد، دیگران برای اتفاقاتی که و میگذرد جامعه در آنچه به نسبت و کند جدا اجتماع از را خود

 .کند جدا دیگران از را خود زندگی

 اجتماع و همکاری چیست ؟ با فرد رابطه زمینه در اسالم نظر دین-3

 .است « تعاون» فرموده امر آن به کریم قرآن که کارهایی از یکی

 2 آیۀ مائده، سورۀ .نکنید همکاری ستمکاری و گناه در و یاری کنید؛ را یکدیگر پرهیزکاری، و نیک کارهای در

 : )ع(  علی امیرالمؤمنین

 عبادت به را عمرش تمام که است مانند کسی کند، رفع مؤمنی از مشکل یک که فرمود کسی که شنیدم )ص(اکرم پیامبر از

 است. سپری کرده

 خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است ؟-4 

 .نکنیم همکاری ستمکاری، و گناه ناپسند امور در اما کمک کنیم، یکدیگر به نیک کارهای در که خواسته ما از خداوند

 رفتار طوری یا نکنیم تشویق را او ما دهد می انجام گناهی یا ناپسند کار کسی اگر اینکه یعنی گناه در نکردن همکاری

 .هستیم  موافق او با انگار که نکنیم

 مختلفی می تواند انجام شود؟ های شکل به چه  تعاون و همکاری -5

 مؤمنان، میان آشتی و صلح ایجاد برای دادن، کوشش هدیه یکدیگر، کردن خوشحال و همدلی محبت، و دوستی اظهار  

 نیازهای رفع برای کردن مشارکت یها، در گرفتار آنها به رساندن یاری و مردم مشکالت رفع دادن، قرض بیمار، از عیادت

 …و منکر از نهی و معروف به امر فقرا، مالی

 سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟ در تعاون و همکاری -6

  جامعه اعضای یا روستا و شهر حلّه،م مدرسه، خویشاوندان، خانواده و 

 چیست ؟ خانواده در همدلی و نتیجه همکاری-7

 احساس خانواده از عضوی هر مسئولیتها، و وظایف تقسیم با .شود می اعضای خانواده بین بیشتر محبت و صمیمیت باعث

 .نمی گیرد قرار نفر یک دوش بر خانه کارهای همه و مفید است که میکند

 درسه در چه زمینه هایی می توان همکاری کرد ؟در محیط م -8

 این از و صبحگاهی مراسم در همکاری هستند، ضعیف درس در که یهایی همکالس کمک به مدرسه، و کالس نظافت در

  .قبیل

 «به نام خدا»

 تم با پاسخ جواب سواالتشهپایه مطالعات اجتماعی سواالت متن درس 

 تهیه کننده: اسماعیل نجف زاده دبیر مطالعات اجتماعی مدرسه میثاق تبریز



 نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟ -9

 که یشود م موجب همبستگی، و صمیمیت یجادا بر عالوه میکنند،  زندگی یک محله در که افرادی بین همکاری و همدلی

 برود پیش بهتر کارها

 همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟-10

 و نظافت در همکاری نموده، مکان نقل محلّه به که جدیدی همسایه خوشامدگویی به و کمک بیمار، همسایه از عیادت

 است محله در تعاون ههای جلو از مختلف مراسم یا در جشنها همکاری و عمومی اموال از مراقبت و محله پاکیزگی

 

 

 2  سواالت درس
 آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟-1

 گاهی و فردی صورت به جامعه سطح در نیکوکار افراد گاهی .شود نمی محدود محلّه، و مدرسه و خانه به تنها تعاون،

 .کنند می کمک و رسانند می اریی دیگران به گروهی صورت به

 انفاق به چه معناست؟-2

 بخشش این به .رسانند می یاری هستند، نیازمند که کسانی به خود عمر زمان و تواناییها، علم، بخشش مال، طریق از افراد

 .گویند می انفاق

ندان فعالیت می کند را نام نیازم به کمک هدف با که را خیریه موسسات و نهاد مردم نمونه هایی از سازمان های  -3

 ؟ببرید

 مؤسسات خیریه، ههای درمانگا و سالمندان، معلولین از نگهداری انجمنهای خاص، از بیماران حمایت انجمنهای 

  .کتابخانه ساز و هساز مدرس خیّرین و ایتام  از حمایت نگهداری و

 وقف به چه معناست؟ -4

 از بتوانند مردم تا ساختند می عمومی حمام و انبار کاروانسرا،آب پل، علمیه، سهمدر مانند بناهایی نیکوکار افراد دیرباز از

 زمین از مثالً میشود  حاصل یک مکان در فعّالیتی از که درآمدی و منافع از دادند می  دستور نیز گاهی .کنند استفاده آنها

 .شود کمک افراد نیازمند به تولیدی، کارگاه یا کشاورزی

 ییها و اموال موقوفات گفته می شود؟به کدام دارا -5

 همان به باید ابد تا یعنی ندارد را آنها در تصرف حق و کسی میگویند موقوفات شود، می وقف که داراییهایی و اموال به

 .شود استفاده است، نموده معین  واقف  که صورت

 شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟ -6

 فعّالیتی در تعاونیها، قانون طبق بر و شوند جمع هم خود دور شغلی و معیشتی ازهاینی رفع برای مردم از گروهی هرگاه

 هر و کرده اند تأسیس تعاونی، شرکت یک در واقع شوند، شریک آن زیان و سود در و کنند همکاری و سرمایه گذاری

 .نامند می تعاونی شرکت عضو را آنها از یک

 ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟ -7

 را ای هیئت مدیره خود بین از اعضا .میکند پیدا رسمیت عضو، 7 با حداقل تعاونی شرکت هر قانون، ساسبرا ٭


