
2بخش
فصول کتاب درسی  

مقدمه

این بخش روش تدریس همٔه فصل ها ، درس های کتاب شامل  در 

انتظارات یادگیری، مواد و وسایل مورد نیاز، روش پیشنهادی برای شروع 

و پیشبرد درس ها، پاسخ و چگونگی انجام فعالیت ها، محورهای ارزشیابی 

و مالحظات و دانستنی های معلم و معرفی منابع، ارائه می شود.

راهنمای تدریس
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فصل اّول: تعاون

مفاهیم کلیدیراهبردها یا حوزه های موضوعی 

نظام های اقتصادیمنابع و فعالیت های اقتصادی

نظام اجتماعی
مسئولیت ها و تکالیف 

نقش ها، گروه ها و مؤسسات 
اجتماعی قوانین و مقررات

میراث فرهنگیفرهنگ و هویت

مسئولیت پذیریارزش ها و اخالق

مهارت های کاوشگری
بررسی و کاوش، برقراری 

ارتباط، خالقیت، مشارکت ، 
واکنش شخصی و اظهار نظر

نظام های اقتصادی ایران:بخش  
دولتی، بخش خصوصی، بخش تعاونی

آموزه های قرآنی و دینی و اخالقی در 
نمونه ها و مصادیق  تعاون معرفی  امر 

تعاون و نیکوکاران

و  همیاری  و  مسئولیت  احساس 
تعاون در خانه و مدرسه و اجتماع

شرکت های تعاونی ، 
 نقش و انواع آن

مسئولیت نسبت به مسائل و مشکالت 
همنوعان و همیاری در سطوح مختلف 
نهاد،  مردم  مؤسسات  و  انجمن ها 
سازمان اوقاف و امور خیریه قوانین و 

مقررات وقف و تعاونی ها
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درس 1  

تعاون ) 1(

           انتظارات یادگیری

آن  فعالیت های  انجام  و  درس  این  فراگیری  با  دانش آموزان  می رود  انتظار 
بتوانند:

 با ذکر مثال هایی ضرورت ها و اهمیت تعاون را بیان كنند.
 معنا یا مفهوم آیٔه مشهور قرآن کریم را که مربوط به تعاون است، بیان کنند.

 َاشکال مختلف تعاون را نام ببرند.
  در خانه و مدرسه برای همکاری در امور ترغیب شوند و به طور عملی همکاری کنند.
این زمینه  بیان کنند و در  تعاون در خانه و مدرسه و محله را   مصادیقی از 

پیشنهادهایی را ارائه دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز

كتاب درسی؛ کاغذ و قلم برای یادداشت کردن مواردی که دانش آموزان دربارٔه 
در  گفت وگو  و  بحث  با  متناسب  و صندلی هایی  میزها  می کنند؛ چیدمان  فکر  آن 

کالس.
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پیشنهادهاییبرایشروعوپیشبرددرس

 آماده كنید 

درس را می توان با فعالیت آغازین کتاب شروع كرد. دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید. 
از هر گروه بخواهید ماجرای )1( و )2( را بخوانند و با هم گفت وگو کنند و فعالیت )1( را که شامل 
بخش های الف، ب، پ، ت است، انجام دهند. ممکن است از یکی از دانش آموزان بخواهید دوباره 

ماجرای )1( و )2( را با صدای بلند بخواند.
سپس به هر گروه فرصت دهید تا پاسخ هایی را که یادداشت کرده اند، بخوانند. 

الف( شباهت های این دو ماجرا این است که در زندگی خانواده یا یک محله، مشکل و مسئله ای 
بروز و ظهور پیدا کرده است و ضرورت دارد که از طریق همکاری این مشکل حل شود.

ب( در هر دو ماجرا افرادی داوطلب شدند و ادعا کردند که نباید نسبت به این ماجرا بی اعتنا بود 
و دست روی دست گذاشت و در هر دو ماجرا افراد داوطلب، دیگران را ترغیب به همکاری کردند.

پ( شرایط بسیار بدی برای آن خانواده پدید می آمد. ممکن بود امیرعلی از درس و مدرسه عقب 
ادامٔه  با  محله  آن  در  یا  کند  بروز  بیشتری  گرفتاری های  و  بدتر شود  احمدآقا  بیماری  بماند؛ وضع 
آلودگی زباله ها، بیماری هایی شایع شود و ساکنان را مبتال کند؛ تعداد و انواع حشرات و جانوران 
موذی که ناقل میکروب و بیماری اند، در آن محله بیشتر شود و از نظر روحی بر ساکنان محله تأثیرات 

بدی بگذارد و ... .
ت( دانش آموزان پاسخ می دهند و ممکن است پاسخ ها متفاوت باشند. 

 آموزش دهید 

با انجام فعالیت های پیشین دانش آموزان با موضوع تعاون و ضرورت آن آشنا می شوند. از آنها 
بخواهید اگر خاطره ای از تعاون و همکاری خود یا اعضای خانواده شان با دیگران دارند، در کالس 

تعریف كنند.
معنای آیٔه 2 سورٔه مائده از قرآن کریم را روی تابلوی کالس بنویسید و مفهوم آن را توضیح دهید. 

سپس دربارٔه شکل های گوناگون تعاون مثال بزنید.
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از دانش آموزان بخواهید روی یک کاغذ بنویسند که در چه مواردی با اعضای خانوادٔه خود 
همکاری دارند. سپس این موارد را در کالس بخوانند. در مرحلٔه بعد، از آنها بخواهید فکر کنند و 

اموری را که از این به بعد تصمیم می گیرند در آنها همکاری کنند، بنویسند و پیشنهاد بدهند.
سپس فعالیت شمارٔه 2 را به بحث بگذارید. می توانید از دانش آموزان بخواهید جدولی بکشند 
و نام اعضای خانواده را در یک ستون و عنوان فعالیت هایی را که در خانه انجام می شود در باالی 

ستون بنویسند و جدول را با بررسی امور خانه به مدت یک هفته کامل کنند.

            فعالیت ها
نام اعضا

خرید
نان

شستن
ظرف ها

خرید 
مایحتاج  خانه

جاروکردن
گردگیری

پختن 
غذا

جمع کردن
رختخواب

بردن سطل 
... زباله

*پدر
*مادر
*حمید
نرگس

ممکن است این جدول به آنها کمک کند که بفهمند در انجام فعالیت های خانه، به یک میزان سهم 
دارند یا اغلب فعالیت ها بر دوش یک نفر گذاشته شده است یا نقش آنها در امور خانه کم است یا قابل قبول.
دانش آموزان در سال گذشته با مفهوم مقررات آشنا شده اند و می دانند كه مقررات یعنی كارهایی 

كه باید انجام دهند یا نباید انجام دهند.
٭ موضوع بعدی دربارٔه صندوق قرض الحسنه است که می توانید برای دانش آموزان اهمیت و 
فایدٔه آن را تشریح کنید. هدف آن است که دانش آموزان به تشکیل صندوق قرض الحسنه و همکاری 

در برطرف کردن نیازهای مالی ترغیب شوند.
٭ در زمینٔه همکاری در مدرسه، به جای توضیح فواید و آثار این همکاری، الزم است فعالیتی 
برای  بپردازند.  به همکاری  به طور عملی  تا دانش آموزان  تقسیم کنید  را طراحی کنید و کارها را 
مثال، برگزاری یک اردوی یک روزه، برگزاری یک جشن در کالس یا مدرسه، خوردن صبحانٔه 

دسته جمعی در مدرسه از این قبیل است. 
در این بخش روی کمک به دانش آموزانی که در یادگیری دروس ضعف هایی دارند، تأکید کنید.

٭ برای آموزش تعاون در محله و رفتار مناسب با همسایه ها نیز می توانید از روش های پرسش 
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و پاسخ، بیان خاطره )خوشامدگویی به همسایه ای که جدیدًا به آن محل نقل مکان کرده، عیادت از 
همسایٔه بیمار، دیدار از همسایه ای که از سفر زیارتی بازگشته، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله 
یا مراسم مختلف، ...( استفاده کرد. همچنین از طریق بحث و گفت وگو، مواردی را که باعث آزار 
و اذیت همسایه ها می شود، و بی اعتنایی نسبت به مشکالت همسایه و نظایر آن را با توجه به شرایط 

محلی و بومی و با تأکید بر احادیث دینی، آموزش دهید.

  به پایان ببرید 

با جمع بندی و خالصه کردن مطالب مربوط به ضرورت و اهمیت و جلوه های تعاون، درس را 
مرور کنید. به عنوان تکلیف پایانی، از دانش آموزان بخواهید فعالیت های شمارٔه 6 صفحٔه 6 کتاب را 
انجام دهندو مواردی را یادداشت کنند و با ذکر مثال به همراه بیاورند. رقابت، حسادت، برتری طلبی، 

خودبزرگ بینی و خودخواهی از مواردی است که مانع همکاری در زندگی اجتماعی می شود.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

مطابق با انتظارات یادگیری، بیان معنا یا مفهوم آیٔه قرآن کریم دربارٔه تعاون و ذکر مثال هایی دربارٔه 
آن، بیان ضرورت های تعاون و مصادیقی از آن در خانه، مدرسه و محله، همچنین همکاری در این 
و  کتاب  فعالیت های  انجام  طریق  از  که  است  ارزشیابی  عمدٔه  محورهای  از  عملی  به طور  حوزه ها 

فهرست ها و آزمون های کتبی و شفاهی محقق می گردد.
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مالحظات تدریس / دانستنی های معلم

 در آموزش این درس، مشارکت و همراهی خانواده، ضرورت دارد و دانش آموزان 
نباید در آموزش های مدرسه و آنچه در زندگی واقعی شان رخ می دهد )مثالً همکاری 
اعضای خانواده، رعایت حقوق همسایه ها و خوش رفتاری با آنها و ...( دوگانگی 

مالحظه کنند. 
فرد  از  تحصیلی  سال  ابتدای  در  خانواده  توجیهی  جلسٔه  در  است  شایسته 
برای  را  و محله  در خانه  تعاون  ابعاد و ضرورت های  تا  نظری دعوت شود  صاحب 
آنها تبیین نماید. همچنین خانواده ها می توانند در ارزیابی تغییر نگرش ها و رفتارهای 

دانش آموزان در این موارد به دبیر کمک کنند. 
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درس 2 

تعاون ) 2 (

مواد و وسایل مورد نیاز

   انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با فراگیری این درس و انجام فعالیت های آن بتوانند:
 مصادیقی از انواع انفاق را بیان کنند.

 آیه ای از قرآن کریم را که دربارٔه انفاق است، پیدا کنند و معنای آن را بگویند.
 دربارٔه برخی راه هایی که می توانند انفاق کنند، فکر کنند و به انفاق کردن ترغیب 

و حساس شوند.
 دربارٔه یک مکان که توسط خّیرین در منطقٔه زندگی شان ساخته شده یا امکاناتی 

که به وسیلٔه افراد نیکوکار در محله پدید آمده، تحقیق کنند.
 معنا و مفهوم وقف را توضیح دهند.

 ویژگی ها و فواید مادی و معنوی شرکت های تعاونی را در یک فهرست بنویسند 
و آن را با شرکت غیر تعاونی مقایسه کنند.

 یک انجمن نیکوکاری یا تعاونی مصرف در مدرسٔه خود تشکیل دهند.

کتاب درسی؛ کاربرگٔه شمارٔه 1؛ قرآن کریم؛ در صورت امکان اعالن یا بروشورهایی 
از انجمن های خیرّیه یا سازمان های مردم نهاد؛ دعوت از یک عضو انجمن های خیرّیه 

به کالس.
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پیشنهادهاییبرایشروعوپیشبرددرس

 آماده كنید 

بهتر است درس را با نقل سرگذشت فرد نیکوکاری که بخشی از زندگی خود را صرف خدمت به 
همنوعان کرده است ،شروع کنید .البته بهتر است که این فرد نیکوکار از منطقٔه زندگی شما یا استانی 

که در آن به سر می برید ،باشد.
در صورتی که خودتان خاطره ای از مشارکت ،انفاق و تعاون در جامعه دارید ،در کالس بازگو 
کنید .معمواًل دانش آموزان به دانستن نکاتی دربارٔه زندگی شخصی معلم خود عالقه مندند. با بیان 
تجارب شخصی خود و زندگی نامٔه افراد نیکوکار ،در دانش آموزان انگیزه و حساسیت ایجاد کنید.

 آموزش دهید 

از دانش آموزان بخواهید چهار موقعیت صفحٔه 7 را که در کادرهای رنگی نوشته شده مطالعه کنند 
و سپس فضای بحث و گفت وگو و پرسش و پاسخ پدید بیاورید .برای مثال شما می توانید ،بپرسید:

 کدام یک از نمونه های مشابه را در خانواده یا فامیل خود سراغ دارید؟
  شما کدام یک از این موقعیت ها یا کدام نوع همکاری را بیشتر می پسندید؟ چرا؟

 آیا خود شما تجربه ای در زمینٔه همکاری و یاری رساندن به دیگران دارید؟
 به نظر شما اگر همٔه افراد به همیاری و کمک به دیگران ترغیب شوند و اقدام کنند ،چه وضعیتی 

در جامعه به وجود می آید؟
برای دانش آموزان توضیح دهید که موقعیت هایی که در باال مطالعه کردند و موقعیت های مشابه، 

مصادیقی از انفاق است .یادآوری کنید که انفاق فقط بخشش در امور مالی نیست.
سپس از هر گروه دانش آموزان بخواهید آیه ای از قرآن کریم را پیدا کنند که دربارٔه انفاق است؛ 

سپس معنای آن را بنویسند.
استفاده از کشف اآلیات را به آنها آموزش بدهید یا عنوان سوره ها و شمارٔه آیات را روی تابلو 

بنویسید و از آنها بخواهید ،جست وجو کنند .برای مثال:
آیه 254 سورٔه بقره ،آیات 272 تا 274 سورٔه بقره ،آیٔه 99 سورٔه توبه ،آیٔه 92 سورٔه آل عمران ،آیٔه 
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 245سورٔه بقره ،آیات 262 تا 265 سورٔه بقره.
پس از آنکه دانش آموزان به طور گروهی، آیات را پیدا کردند و معنای آنها را نوشتند، نتیجه گیری 
کنید که انفاق یکی از اعمال پسندیده ای است که خداوند در آیات مختلف، انسان ها را به آن فراخوانده 

و در برخی آیات بالفاصله بعد از نماز به آن امر شده است که نشان دهندٔه اهمیت موضوع است.
 سپس فعالیت شمارٔه 1 را به بحث و گفت وگو بگذارید. انفاق کردن عالوه بر آنکه موجب می شود 
فرد به دیگران کمک کند، موجب پاالیش و تزکیٔه روحی انسان می شود. بنابراین با تقوای بیشتری 
از خداوند اطاعت می کند. خداوند متعال فرموده است، به کسی که انفاق می کند، چند برابر انفاقش 
پاداش می دهد. هر چند، انفاق کننده بدون چشمداشت و به قصد رضای خداوند و اطاعت از وی به 

انفاق می پردازد؛ اما اجر مادی و معنوی این انفاق، حتمًا به زندگی وی برمی گردد.
٭ در بخش بعد، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه، مطرح می شوند. در این بخش، شما 

می توانید:
 اعالن ها و معرفی های انجمن های خیرّیه یا مؤسسات مردم نهاد )NGO( را که در زمینٔه تعاون و 

حل مشکالت مردم فعالیت می کنند، در کالس توزیع کنید و نمایش دهید.
 از یکی از اعضای یک انجمن خیرّیه دعوت کنید تا در کالس حضور یابد و دربارٔه کارها و 
اهداف آن انجمن برای دانش آموزان سخن بگوید. بهتر است ابتدا با دانش آموزان گفت وگو کنید تا 
اگر در آشنایان و خویشاوندانشان فردی را می شناسند، به شما معرفی کنند )فعالیت 3 به کار ببندیم(.
 به همراه دانش آموزان و با هماهنگی قبلی، از یکی از مؤسسات مردم نهاد یا انجمن های خیرّیه 

بازدید کنید و با کارکنان آن انجمن، گفت وگویی ترتیب دهید.
خّیرین  درس،  این  در  دهید.  توضیح  را  آنها  فعالیت  نوع  و  مدرسه ساز  خّیرین  مرحله،  این  در 
مدرسه ساز از آنجا که نوع فعالیت آنها با زندگی دانش آموزان مرتبط و قابل لمس است، مورد تأکید 

قرار گرفته اند. 
توجه کنید فعالیت شمارٔه 4 در ارزشیابی مستمر، مد نظر قرار می گیرد؛ اما در ارزشیابی کتبی 

پایانی از آن سؤالی طرح نمی شود.
از دانش آموزان بخواهید صفحٔه 9 را با دقت بخوانند. این صفحه به منظور الگو گرفتن از خّیرین 

و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و همچنین قدردانی از خدمات دو خّیر مدرسه ساز است. 
از دانش آموزان بخواهید به نوبت، جملٔه خود را دربارٔه پیامی که از خواندن این متن گرفته اند، 
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بیان کنند. جمله ها را روی تابلوی کالس بنویسید و بگذارید دانش آموزان دربارٔه پیام های یکدیگر 
تأمل کنند.

٭ برای آموزش موضوع وقف، بهتر است در صورتی که بنای وقفی در حوالی مدرسه وجود 
دارد، از قبل آن را شناسایی کنید و با معرفی کارکردهای آن، وقف را توضیح دهید. 

٭ از دانش آموزان بخواهید با کمک گرفتن از پدر و مادر و اعضای خانواده، دربارٔه اثر یا بنای 
وقفی در محل زندگیشان پرس وجو کنند و به کالس معرفی نمایند.

٭ برای آموزش موضوع شرکت های تعاونی، باید این شرکت ها را با شرکت های غیرتعاونی مقایسه 
کنید.

به  دربارٔه شرکت های تعاونی، تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است که از نظر محتوا بسیار 
یکدیگر شبیه اند. برای مطالعٔه بیشتر به دانستنی های معلم در پایان این بخش مراجعه کنید.

به طور کلی، »شرکت تعاونی، اجتماعی از اشخاص است که با اشتراک مساعی و از طریق با هم 
کار کردن، در پی تحصیل منافعی هستند که در حالت فردی به دست آوردن آنها، امکان پذیر نیست«.
نکتٔه مهم آنکه در تعاونی ها، سود بردن، قدرت طلبی و انحصارگرایی، ارزش و اعتباری ندارد. هر 
فرد حق اظهارنظر و نظارت دارد. به عامل انسانی بیش از سرمایه، بها داده می شود و بر همیاری و 

کمک متقابل، تأکید می شود.
فعالیت شمارٔه 7 را در کالس انجام دهید.

فواید مادی و معنوی یک شرکت تعاونی، شامل آنچه در باال گفته شد و به طور خالصه، داوطلبانه 
بودن، مشارکت همٔه اعضا در تصمیم گیری ها و رأی دادن، حق مساوی و برابر بودن در رأی با هر 
مقدار سرمایه، همکاری برای هدف مشترک، توزیع عادالنٔه منافع بین همه، حل مشکالت معیشتی و 

توجه به همیاری و کمک به جای سود بری می شود.

بهپایانببرید
انفاق، معرفی انجمن های خیریه،  با مرور و جمع بندی درس در زمینٔه معنا و مفهوم و مصادیق 

سازمان های مردم نهاد، موضوع وقف و شرکت های تعاونی، درس را به پایان ببرید.
از دانش آموزان بخواهید دربارٔه فعالیت 2 صفحٔه 7 ، به طور انفرادی فکر کنند. همچنین آنها را 
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به چند گروه تقسیم کنید و به هر گروه یک فعالیت تحقیقی بدهید )فعالیت شمارٔه 3 صفحٔه 8، فعالیت 
شمارٔه 6 صفحٔه 11، فعالیت شمارٔه 4 به کار ببندیم(. فرصتی در جلسات بعد به وجود بیاورید تا نتایج 

تحقیق نمایندٔه هر گروه، به صورت خالصه در کالس گزارش شود.
به عنوان فعالیت پایانی عملی می توانید از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارٔه 1 یا 2 به کار ببندیم 
را انتخاب و دربارٔه آن اقدام کنند. توجه داشته باشید که این فعالیت، مربوط به یک جلسه نیست 
و دانش آموزان را از ابتدا تا پایان سال تحصیلی درگیر می کند. ضمنًا این فعالیت، یک اقدام عملی 
است و اگر به خوبی انجام شود، یادگیری عمقی و پایدار و کسب مهارت های اجتماعی در مخاطبان 

را در پی خواهد داشت.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

بیان معنا و مفهوم تعاون، وقف، انفاق و نمونه ها و مصادیق مربوطه، تشکیل یک انجمن نیکوکاری 
و  یا شرح حال  آورده اند  پدید  را  آنها  نیکوکار  افراد  که  اماکنی  دربارٔه  بررسی  و  تحقیق  تعاونی؛  یا 
به موضوع تعاون در خانه و مدرسه و محله،  اقدامات نیکوکاران و ترغیب و حساس شدن نسبت 
یا  خودارزیابی،  والدین،  طریق  از  ارزشیابی  این  است.  درس  این  ارزشیابی  عمدٔه  محورهای  از 
انجام شده و آزمون های  بررسی کارهای  یا  ابزارهایی چون آزمون های کتبی و سیاهٔه مشاهدات  با 

عملکردی، قابل حصول است.
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1 ایجاد تغییر در نگرش و رفتار و اخالق دانش آموزان در این درس در مقایسه با 
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