
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وح مختلف زندگی دید.توان در سطسیم کنیم، تعاون و همکاری را میقاگر زندگی را به سطح های مختلف ت

 مثال شما مثال سطح زندگی

  اتاق تکانی عید نوروز خانواده در 

  پادرمیانی برای رفع اقتصادی خویشاونداندر 

  جلسات حل تمرین دانش آموزی در  مدرسه

  برگزاری جشن نیمه شعبان محله

  کنند؟ شهروندانی که تفکیک زباله می شهر یا روستا 

  یاری رساندن به مناطق محروم  جامعه 

سیما کاظمی                                             مطالعات اجتماعی                                                           پایه هشتم              

 تعاون    :       ) درس یک و دو(اول  فصل 

 

همکاری و یاری رساندن به دیگران تعریف تعاون :   

مثال:های مختلفی اتفاق می افتد.  تعاون در شکل  

 اظهار دوستی و محبت به دیگران-

 همدلی و خوشحال کردن دیگران-

 هدیه دادن-

 کوشش برای صلح و آشتی-

 

 

 

 عیادت از بیمار -

 قرض دادن -

 رفع گرفتاری و مشکالت مردم -

 مشارکت برای رفع نیازهای مالی فقرا -

 

 

  cooperationانگلیسی:                               فارسی : همکاری                                   عربی : تعاون                             

 اهمیت دارد؟  و همکاری چرا وجود تعاون

 .ما یک جامعه اسالمی هستیم و تعالیم اسالمی ما را تشویق به این کار کرده است 

 .همکاری و تعاون پیوندهای اجتماعی را قوی تر می کند 

  .احساس امنیت ایجاد می کند 

 می کند.  رتاثیر مستقیم بر سالمت روانی افراد دارد و آنها را خوشحال تر و با اعتماد به نفس ت 



ی تعاون و همکاری در سطح جامعه به اشکال مختلفی اتفاق می افتد که می توان آن را در دو دستهشرکت های 

 اصلی جای داد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاونی ها 

 مثال  انواع  نوع سود 

 

 

 

 

 

 

 بدون سود اقتصادی

  ) خداپسندانه(

 انفاق 

 به دیگرانتعریف : بخشش مال، علم، توانایی ها 

خرید جهیزیه برای 

 نیازمندان

 

                                                               مردم نهادسازمان های فعالیت های خیریه 

(NGO) 

حمایت از بیماری های 

 خاص

انجمن های نگهداری از 

 معلولین، سالمندان، ایتام 

 خیرین مدرسه ساز 

 وقف 

اختصاص دادن دارایی برای هدف تعریف : 

  خاصی 

وقف ساختمان برای 

ن، مدرسه، بیمارستا

درمانگاه، حمام عمومی، 

 آب انبار 

وقف داشته ها برای 

 گسترش دانش

 

 

 

 با سود اقتصادی 

 شرکت تعاونی 

: افرادی که برای رفع نیازهای معیشتی و  تعریف

 شوند.شغلی خود، دور هم جمع می-

 طبق قانون تعاونی ها سرمایه گزاری می کنند-

 در سود و زیان شریکند-

 رای یکسان دارند-

شرکت تعاونی دشت 

 مغان 

 تعاونی فرهنگیان  شرکت

 


