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پاسـخ  
 گزینءه   گزینءه 

 گزینءه   گزینءه 

 گزینءه   گزینءه 

 گزینءه 

پاسـخ  
 همکاری ـ یاری رساندن به یکدیگر

 اجتماعی  تعاون

 خوش رفتاری  جدا

 صمیمیت

پاسـخ  
 نادرست  درست

 نادرست  نادرست

پاسـخ 
معنیتعاون همکاری و یاری رساندن

نتیجءههمکاریوهمدلیدرخانواده صمیمیت و محبت

آفرینشانسانبهصورت اجتماعی و هم چنین مسئول

یکیازجلوههایتعاوندرمحله عیادت از همسایءه بیمار

یکیازجلوههایتعاوندرمدرسه کمک به همکالسی

یکیازجلوههایتعاوندرخانواده نظافت خانه

پاسـخ 
به  یاری رساندن   و  همکاری  ساده،  زبان  به  تعاون  معنی  دو   

یکدیگر است.

 سورءه مائده، آیءه 2  در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر 

را یاری کنید و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید.

 اظهار دوستی و محبت، هدیه دادن، خوشحال کردن دیگران، 

عیادت از بیمار، قرض دادن.

همءه  و  است  مفید  که  می کند  احساس  خانواده  از  عضو  هر   

کارهای خانه بر روی دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

 دوشیدن شیر چارپایان، آسیاب کردن گندم، نظافت خانه.

 نظافت کالس درس، کمک به همکالسی هایی که در درسی 

ضعیف هستند و همکاری در مراسم صبحگاهی.

 اگر کسی کار ناپسندی انجام می دهد ما او را تشویق نکرده و 

یا طوری رفتار نکنیم که با او موافق هستیم.

 »از پیامبر اکرم ① شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از 

مؤمنی رفع کند، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت 

سپری کرده است.«

 1- باعث ایجاد صمیمیت و همبستگی می شود. 2- کارها نیز 

بهتر انجام می شود.

از همسایءه بیمار، کمک و خوشامدگویی به همسایءه   عیادت 

جدید، همکاری و نظافت و پاکیزگی محله.

پاسـخ 

 تعاون  مدرسه

 راستین  عیادت

 اجتماعی




