
  .در صورت مفید بودن جزوه صلوات ذکر کنید : دانش آموزان و دبیران گرامی 

                           )     ( بخش مربوط به نوبت اول )  12تا  1درس ( مطالعات اجتماعی هفتم 

  
 آنها داشتن شایستگی ، اش انسانی مقام دلیل به انسان یک که است چیزهایی حق از منظورمنظور از حق چیست ؟  - 1
 .دارد را
 حیات حق ها انسان همۀ -1را نام ببرید ؟ چند مورد از حقوق طبیعی که انسان ها از ابتداي خلقت صاحب آن می شوند  - 2
 تأمین براي  -3شوند  برخوردار الهی هاي نعمت از دارند حق آنها - 2 است آنها حق ترین مهم که دارند زندگی یا

 -6 کنند انتخاب را خود زندگی راه بگیرند یاد -5بدهند  خانواده تشکیل و کنند ازدواج -4کنند  تالش و کار خود نیازهاي
 .  نباشند دیگر هاي انسان بنده و برده یعنی باشند؛ آزاد دارند حق ها انسان

  است آفریده آزاد را آنها خداوند زیرا چرا انسان ها نباید برده و بنده انسان هاي دیگر باشند ؟  - 3

استفاده از گیاهان ، جانوران و آب براي  ؟  چند مورد از نعمت هاي الهی و حق برخورداري از آن ها را توضیح دهید - 4

  داشتن استعداد یادگرفتن و آموختن –استفاده از هوا براي نفس کشیدن  –تغذیه 

 ؟ چرا ؟ هستند طبیعی حقوق داراي ...و  فقر ثروت، اعتقادات، زبان، نژاد، قوم، از نظر صرف ها انسان همۀ آیا -5
  .زیرا همه ي انسان هاي دنیا آفریده خداوند هستند  –بله 

 خویشان و خواهر و برادر و پدر و مادر با تولد ابتداي از ماما از ابتداي تولد با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم ؟  - 6
  .کنیم می برقرار ارتباط

 اساس بر حقوقی افراد شود می موجب بودن کشور یک ٔتبعه تبعه ي یک کشور بودن موجب چه چیزي می شود ؟ - 7
 .باشند داشته کشور آن قوانین

 فرزندان -2 .باشد داشته شناسنامه و خانوادگی نام و نام دارد حق انسان -1د ؟ انسان در خانه و خانواده چه حقوقی دار - 8
 خود استعدادهاي و کنند تحصیل و شوند سواد با دارند حق همه -3 .باشند برخوردار مادر و پدر توجه و محبت از دارند حق
 را دیگري ندارد حق کس هیچ - 5 .باشند داشته مناسب مسکن و لباس غذا، دارند حق افراد همۀ -4 .کنند شکوفا را

  .بزند صدمه او به یا کند مسخره
 .دارم تعلّق کشور کدام به و هستم کسی چه فرزند که دهد می نشان شناسنامهشناسنامه چه چیزي را نشان می دهد ؟  - 9

 سایر دانش اندازة به او به مدرسه در دارد حق آموزي دانش هر -1یک دانش آموز در مدرسه چه حقوقی دارد ؟  -10
 آموزي هردانش -2 .نشوند قائل دیگران و او بین تبعیضی باره این در مدرسه معلمان یا مسئوالن و کنند توجه آموزان

 هیچکس - 3 .کند بیان محترمانه و مؤدبانه مدرسه، در آموزشی هاي روش یا درسی مشکالت دربارة را نظرش دارد حق
 .بگیرد قرار بدنی تنبیه یا تمسخر مورد مدرسه در نباید

) من حق دارم(  1درس   
1ص   



- 2 .کند زندگی پاك و تمیز سالم، محیطی در دارد حق فرد هر -1 چه حقوقی دارد ؟ محیط زندگی و کشورانسان در  -11
 داشته امنیت خیابان و کوچه در دارند حق همه - 3 .کند استفاده بهداشتی و پزشکی مناسب خدمات از دارد حق فرد هر

  .باشند
کنند را نام ببرید ؟  می تالش مردم امنیت و آموزش سالمتی، و بهداشت براي مردم همکاري با که مؤسساتی -12

 نیروي انتظامی –بهداشت و درمان   -آموزش و پرورش  –شهرداري 
  .شوند می طبیعی حقوق داراي تولد و خلقت ابتداي از ها انسان: نکته 
  .کند زندگی تنهایی به تواند نمی کس هیچ: نکته 
  .انتخاب کنند  نام خوبیپدر و مادر باید براي فرزندان : نکته 
.کنم رشد خوبی به تا کند می فراهم مرا زندگی وسایل ،دارد مالی توان که حدي تا خانواده: نکته 

.است بزرگ گناهی قرآن نظر از ها انسان کردن مسخره: نکته 

 ...و  دوستان و همسایگان و معلم و مادر و پدر داریم ، حق ما که طور همانیعنی منظور از حقوق متقابل یعنی چه ؟  - 1
 .دارند ما بر حقّی نیز
 برايرا با ذکر مثال توضیح دهید ؟  »شود  حفظ آنها تعادل باید که هستند ترازو کفه دو ٔمنزله به مسئولیت حق و « - 2

 و وظیفه نیز فرزندانو  شوند مند بهره مناسب پوشاك و خوراك و مراقبت و محبت از خانواده در دارند حق کودکان مثال
  .کنند اطاعت آنها از و بگذارند احترام خود والدین به که دارند مسئولیت

.دهیم انجام را انتظار دارند آنها ودیگران داریم عهده به ما از یک هر که وظایفی یعنی مسئولیتمسئولیت یعنی چه ؟  - 3
به کند می زندگی آپارتمان یک در و است فرزند سه و همسر داراي او است پزشک و دارد سال 40 مسعودي آقاي - 4

دارد؟ عهده به هایی مسئولیتی چه زیر هاي نقش از هریک در او شما نظر
...باید نیاز هاي اعضاي خانواده را تأمین کند و   : پدر عنوان به

...باید با همسر خود مهربان باشد و  : همسر عنوان به

...احساس مسئولیت داشته باشد و  باید نسبت به بیماران خود : پزشک عنوان به

...باید به پدر و مادر خود احترام بگذارد و :  خود مادر و پدر فرزند عنوان به

 ...باید حقوق همسایگان خود را رعایت کند و  : همسایه عنوان به

خانواده ، معلمان واعضاي ( دیگران  - 3خودم  -2خداوند متعال  -1ما در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم ؟  - 5
محیط زندگی و عالم آفرینش -4) همکالسی ها ، اعضاي جامعه 

 و خوراك معلم ؛ خانواده ؛ توانایی ؛ و استعداد و فکر و عقلخداوند متعال چه نعمت هایی به ما عطا کرده است ؟  - 6

) من مسئول هستم(  2درس   
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دبیران گرامی در استان تهران و شهرستان هاي 

استان تهران در صورت تمایل به دریافت جزوه به 

تعداد دانش آموزان خود با قیمت بسیار مناسب با 
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