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 (2مطالعات اجتماعی هشتم )تعاون  دومخالصه درس 

 بخشش مال، علم، توانایی ها و زمان عمر خود به کسانی که نیازمند هستند را انفاق می گویند. انفاق:+

 «هرگز به نیکی نمی رسید مگر این که از آن چه دوست دارید انفاق کنید.» کریم درباره ی انفاق: کالم خداوند در قرآن+

 که با هدف یاری نیازمندان و حل مشکالت جامعه به وجود آمده اند عبارتند از:سازمان ها و مؤسسات خیریه: +

 انجمن های همایت از بیماران خاص (1

 مندانانجمن های نگهداری از معلولین و سال (2

 درمانگاه های خیریه (3

 مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام (4

 خیّرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز (5

 نهادی که به سازمان ها و مؤسسات خیریه برای فعالیت مجوز می دهد. وزارت کشور:+

جهیز مدارس می پردازند و این مدارس افرادی که بااستفاده از توانمندی های خود و دیگران به ساختن یا تعمیر و نوسازی و ت خیّرین مدرسه ساز:+

 را به صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهند.

ع و درآمد از دیرباز افراد نیکوکار، بناهایی مانند کاروانسررررا، حمام، پل و ... می سررراختند تا مردم بتوانند از آن ها اسرررتفاده کنند و یا از مناف وقف:+

 به نیازمندان استفاده گردد.حاصل از فعالیتی برای کمک 

به اموال و دارایی هایی که وقف می شوند، موقوفات می گویند. کسی حق تصرف در آن ها را ندارد؛ یعنی تا ابد باید به همان صورت که  موقوفات:+

 واقف معین نموده است استفاده گردد.

شغلیشرکت تعاونی: + شتی و  سرمایه  هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معی شوند و بر طبق قانون تعاونی ها، در فعالیتی  خود دور هم جمع 

 کرده اند. ک شرکت تعاونی تأسیسوند، در واقع یگذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک ش

 عضو رسمیّت پیدا می کند. 7بر اساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با  تعداد اعضای شرکت تعاونی:+

شرکت های تعاونی و غیر تعاونی:+ سرمایه، حق رأی در  ستند، یعنی هر کس با هر مقدار  حق رأی دارد؛ اما  یک در تعاونی همه افراد با هم برابر ه

 در شرکت های غیر تعاونی هر کس سرمایه و سهامش بیشتر است قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

هدف این شرکت ها معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که هدف شرکت های تعاونی: +

 ی حاصل می شود به طور عادالنه بین همه اعضاء توزیع می شود.از همکاری و فعّالیّت گروه
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