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 تعاون:فصل اول

  
  
  
  .است در امور خير يادكرده تعاونيكديگر نياز دارند و قرآن كريم از آن به  ياري همو  همكارياعضاي يك جامعه همه به  -1
  .تعاون به زبان ساده يعني همكاري و ياري رساندن به يكديگر -2
 .تفاوت بماند گذرد، بي معه ميچه در جا تواند اعمال و رفتار و زندگي  خود را از اجتماع جدا كند و نسبت به آن كسي نمي هيچ -3

 .كاري نكنيم كاري هم در امور ناپسند گناه و ستم) 2كمك به يكديگر در كارهاي نيك ) 1. است قرآن همه را به تعاون امر فرموده -4

 :تعاون

  احساس مفيد بودن اعضاي خانواده ايف در خانه ظتقسيم و :در خانه

  . . . هايي كه در درس ضعيف هستند و  كالسي نظافت كالس و مدرسه، كمك به همهمكاري در  :در مدرسه

 . . . جديد و همكاري در نظافت محله و  ي سايهمهگويي به  بيمار، خوش آمد  ي عيادت از همسايه :در محله

  

  

  

 .، مشخّص كنيد»«يا  »«هاي  هاي زير را با يكي از عالمت درستي يا نادرستي جمله - 1

       .، اعضاي جامعه را به اعضاي بدن تشبيه كرده است) ص(پيامبر گرامي اسالم  )1

    .دنمسئوليتي ندار ،دنكن ها در مقابل خداوند متعال، نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي ي انسان همه )2

     .است انسان موجودي است كه هم اجتماعي و هم مسئول آفريده شده )3

      .خداوند از انسان خواسته است كه در كارهاي نيك و ناپسند به همديگر كمك كنند )4

    .كه اگر كسي كار ناپسندي انجام داد، طوري رفتار كنيم كه انگار با او موافق هستيم همكاري كردن در گناه يعني اين )5

      .هاي تعاون، امر به معروف و نهي از منكر است يكي از اشكال و جلوه )6

     .كردند ي خود همكاري مي در كارهايي مانند نظافت خانه با اعضاي خانواده) ص(پيامبر اكرم  )7

 شـود كـه كارهـا بهتـر     عـالوه بـر ايجـاد صـميميت موجـب مـي        كننـد،  همدلي و همكاري بين افرادي كه در يك محله زندگي مي )8

          .برود پيش

 )1(تعاون : درس اول
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 )6826:كد كتاب(

  
  

  
 .اسب كامل كنيدهاي زير را با كلمه يا عبارت من جمله - 2

  .است تشبيه كرده. . . .   اعضاي جامعه را به ،)ص(پيامبر گرامي اسالم) 1
  .است ياد كرده. . . .   اعضاي يك جامعه همه به همكاري و همياري يكديگر نياز دارند و قرآن كريم از آن به  )2
  .به زبان ساده يعني همكاري و ياري رساندن به يكديگر. . . .    )3
  .نسبت به خود و ديگران و محيط زندگي مسئول هستند. . . .   ها در مقابل ي انسان ههم )4
  .است سپري كرده. . . .   رفع كند، مانند كسي است كه تمام عمرش را به اكسي كه مشكلي از مومني ر: پيامبر فرمودند) 5
  .همكاري نكنيم. . . .   خداوند از ما خواسته تا در) 6
  .گيرد ي كارها برروي دوش يك نفر قرار نمي كند كه مفيد است و همه ر عضوي از خانواده احساس ميه. . . .  با  )7
  .است. . . .   هاي تعاون در از جلوه ،بيمار ي عيادت از همسايه  )8
  
  

  
  

  است؟ قرآن كريم از چه چيزي به عنوان تعاون در امور خير ياد كرده - 3
  
  

  
 تعاون يعني چه؟ - 4

  
  

 
 .توضيح دهيد تفاوت باشد؟ گذرد بي چه در اجتماع مي تواند نسبت به آن چرا انسان نمي - 5

  
  

  
 .اي از قرآن كريم را در مورد تعاون با ذكر معني بنويسيد آيه - 6
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 تعاون:فصل اول

 اند؟ نقل كرده) ص(اي را از حضرت محمد  ، در مورد تعاون چه جمله) ع(المومنين علي امير - 7

  

  
 همكاري نكردن در گناه يعني چه؟ - 8

 

  

  
 .ا و اشكال مختلف تعاون را نام ببريده جلوه - 9

 

  

  
 .تعاون در خانواده را توضيح دهيد - 10

 

  

  
 .در مدرسه را نام ببريد هاي مختلف تعاون جلوه - 11

 

  

  
 تعاون در محله چه نتايجي دارد؟ - 12

 

  

  
 .هاي تعاون در محله را نام ببريد جلوه - 13
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 )6826:كد كتاب(

  

  

  
 تفاوت باشد؟ تواند زندگي خود را از ديگران جدا كند و بي چرا انسان نمي - 14

  .چون موجودي صاحب حق و اراده است)1
  .چون موجودي مسئول و صاحب حق است)2
  .چون داراي حقوق طبيعي و اجتماعي است )3
   .است چون موجودي اجتماعي و مسئول آفريده شده)4

 ؟نيستهاي تعاون  از جلوه  يك كدام  - 15
  كردن در گناهنهمكاري  )2    امر به معروف و نهي از منكر )1
  قرض دادن )4      هديه گرفتن)3

 ؟نيستگزينه در مورد تعاون در خانه و مدرسه صحيح   كدام - 16
  .است در دين اسالم به محبت و توجه به همسايه سفارش بسيار شده )1
  .شود همدلي در خانواده باعث صميميت و محبت بيشتر اعضاي خانواده مي )2
  .درسه استهاي تعاون در م همكاري در مراسم صبحگاهي از جلوه )3
  .كردند در نظافت خانه به اعضاي خانواده كمك مي امامان بزرگوار )4

  
  
  

بخشـش   .رسانند گاهي افراد نيكوكار به صورت فردي يا گروهي به ديگران ياري مي.شود تعاون تنها به خانه و مدرسه ومحل محدود نمي
  .گويند مي» انفاق«ها و زمان عمر خود به كساني كه نيازمند هستند را  مال، علم، توانايي

 .پردازنـد  نهاد و موسسات خيريه به ياري نيازمندان يا حل برخي از مشـكالت جامعـه مـي   هاي مردم  گاهي افراد نيكوكار در قالب سازمان
  .موقوفات مي گويند  شود، هايي كه وقف مي اراييبه اموال و د .يكي از اقدامات بسيار خوب به منظور انفاق و تعاون است» وقف«

  براي رفع نيازهاي شغلي و معيشتي -1:  هرگاه گروهي از مردم
  ها بر طبق قانون تعاوني -2                                          
  .گذاري كنند در فعاليتي سرمايه-3                                          

  .در سود و زيان آن شريك شوند -4                                         
  .اند تاسيس كرده» شركت تعاوني«يك 

 )2(تعاون : دومدرس 
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 .، مشخّص كنيد»«يا  »«هاي  هاي زير را با يكي از عالمت درستي يا نادرستي جمله - 1

      .تبخشش زمان عمر خود به افراد نيازمند، از موارد انفاق اس )1

       .وقف از زمان پيروزي انقالب اسالمي در ايران وجود دارد )2

       .گويند موقوفات مي شوند، هايي كه وقف مي به اموال و دارايي )3

   .اده از آن را تغيير دهدفي است نمايد و شيوهتصرف تواند بنا به تشخيص خود در موقوفات  دولت مي )4

       .ان شركت شريك نيستعضو شركت تعاوني در سود و زي )5

    .دهند ي ميأكنند و ر ها مشاركت مي گيري ي اعضاي شركت تعاوني در تصميم همه )6

   .ها دارد گيري تر است، قدرت بيشتري در تصميم در شركت تعاوني هركس سرمايه و سهامش بيش )7

  .ين اعضاي آن استدي و ايجاد رفاه و زندگي بهتر باحل مشكالت اقتص  هاي تعاوني، هدف شركت )8

  

  

  

 .هاي زير را با كلمه يا عبارت مناسب كامل كنيد جمله - 2

  .رسانند به ديگران ياري مي . . .  و   . . .  افراد نيكوكار در جامعه به صورت) 1

  .گويند مي. . .    ياري رساندن از طريق بخشش مال و علم را  )2

  .در جامعه است. .   .  وقف يكي از اقدامات بسيار خوب به منظور   )3

  .گويند مي. . .   شوند  هايي كه وقف مي به اموال و دارايي )4

  . . . .   كسي حق تصرف در اموال وقف شده را ) 5

  .كند عضو رسميت پيدا مي. . .  هر شركت تعاوني حداقل با  )6

  .تري دارد يشگيري ب تر است، قدرت تصميم هر كس سرمايه و سهامش بيش. . .   هاي   در شركت )7
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 )6826:كد كتاب(

  
  
  
  

  .انفاق را تعريف كنيد - 3
  

  
 .آن بنويسيد  اي از قرآن كريم در مورد انفاق را با ذكر ترجمه آيه - 4

  
  

 وقف در روزگاران قديم در ايران به چه شكلي بوده است؟ - 5

  
  

 موقوفات چيست؟ - 6

  
  

 .موقوفات را دارد؟توضيح دهيد موردچه كسي حق تصرف در  - 7
  

  
 شكلي است؟ تاسيس شركت تعاوني به چه - 8

  
 

  
 شود؟ چگونه انتخاب مي ،شركت تعاوني ي كند و هيئت مديره شركت تعاوني با چند عضو رسميت پيدا مي - 9

  
  

 چيست؟ ،حق راي اعضا ي هاي تعاوني و غيرتعاوني در زمينه تفاوت شركت - 10

 

  
 هاي تعاوني چيست؟ هدف شركت - 11

 

  
  ؟شود عضا تقسيم ميبين ا به چه شكلهاي شركت تعاوني  منافع حاصل از فعاليت - 12
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 .شود تنها به خانه و مدرسه و محله محدود نمي. . . .   - 13

  تعاون )2    انفاق )1

   مددكاري )4    وقف )3

مـردم   ي علميـه بـراي اسـتفاده   است و افراد نيكوكار بناهـايي مثـل مدرسـه     از روزگاران قديم در ايران وجود داشته. . . .   - 14

 .ساختند مي

  انفاق )2    وقف )1

  مددكاري )4    ونتعا)3

 .معين نموده بايد استفاده شود. . . . و به همان صورت كه . . . . تصرف در موقوفات را  كسي حق - 15

  سازمان اوقاف –دارد  )2    واقف –دارد  )1

  سازمان اوقاف–ندارد  )4    واقف -ندارد )3

 است؟ نادرستهاي تعاوني  كدام گزينه در مورد شركت - 16

  .زهاي معيشتي و شغلي اعضاي آن استشركت تعاوني براي رفع نيا )1

  .هاي تعاوني حل مشكالت اقتصادي اعضاي جامعه است هدف شركت )2

  .كنند گيري مشاركت مي وني در تصميماهاي تع ي اعضاي شركت همه )3

  .كنند ي را انتخاب ميا هدر شركت تعاوني، اعضا از بين خود هيئت مدير )4




