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 (1خالصه درس اول مطالعات اجتماعی هشتم )تعاون 

 +تعاون: تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

گی خود را از اجتماع جدا  ند و +رابطه فرد با اجتماع: انسااان موجودی اجتماعی و مسااآول دفریده وااده و هنم  ت نمی تواند اعمال و رفتار و زند

 نسبت به دن چه در جامعه می گذرد و اتفاقاتی  ه برای دیگران می افتد بی تفاوت باود.

 +پنام ها و دستورات دین اسالم در زمننه رابطه فرد با اجتماع

 «ی همکاری نکنند.در  ارهای ننک و پرهنز اری یکدیگر را یاری  نند و در گناه و ستمکار»/ سوره مائده:  2دیه  (1

ضرت علی )ع(:  (2 ست  ه تمام عمرش را به » الم ح سی ا شکلی از مؤمنی رفع  ند، مانند   سی  ه م ونندم  ه فرمود   از پنامبر ا رم 

 «عبادت سپری  رده است.

 +جلوه های تعاون

 اظهار دوستی و محبت (1

 همدلی و خووحال  ردن یکدیگر (2

 هدیه دادن (3

 صلح و دوتی منان مؤمنان ووش برای ایجاد  (4

 عنادت از بنمار (5

 قرض دادن (6

 رفع مشکالت مردم و یاری رساندن به دنها (7

 امر به معروف و نهی از منکر (8

 +نتایج تعاون در خانواده

 همکاری و همدلی در خانواده باعث صمنمنت و محبت بنشتر بنن اعضای خانواده می وود. (1

  ند  ه مفند است و همه ی  ارهای خانواده بر دوش یک نفر قرار نمی گنرد.با تقسنم وظایف، هر عضو خانواده احساس می  (2

 +نمونه های همکاری در مدرسه

 همکاری در نظافت  الس و مدرسه (1

  مک به دانش دموزانی  ه در درس ضعنف هستند. (2

 همکاری در مراسم صبح گاهی (3

 «با همسایه ات خوش رفتاری  ن تا مسلمان راستنن باوی.»+ الم امام صادق )ع( درباره تعاون و همکاری: 

 +نتایج همکاری در یک محله

 ایجاد صمنمنت (1

 ایجاد همبستگی (2

 انجام بهتر  ارهای محله (3

 های تعاون در محله +جلوه ها و نمونه

 عنادت از همسایه بنمار (1

  مک و خوش دمد گویی به همسایه جدید (2

 همکاری در نظافت و پا نزگی محله (3

 مراقبت از اموال عمومی (4

 همکاری در جشن ها و مراسم (5
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