
 

 چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی خود ، شایستگی داشتن آن را دارد حق منظور از . 

 هستند حقوق طبیعی دارای تولد و خلقت انسان ها از ابتدای .  

 عبارتند از حقوق ما در خانه و خانواده : 

  نوادگی و شناسنامهنام و نام خا الف( حق داشتن

  پدر و مادر محبّت و توجه ب( حق برخورداری از

  و شکوفایی استعدادهای خود سواد و تحصیل ج( حق داشتن

 مناسب غذا ، لباس و مسکن د( حق برخورداری از

  و صدمه دیدن از دیگران عدم مورد تمسخر قرار گرفتن (ه

 عبارتند از ق ما در مدرسهحقو :  

الف( هر دانش آموز حق دارد به اندازه سایر دانش آموزان مورد توجه معلمین و سایر مسئولین مدرسه قرار گرفته و به 

 . قائل نشوند تبعیض او

  . بیان کند مودبانه و محترمانه ق دارد نظرات خود را در مورد مسائل مدرسهب( هر دانش آموز ح

  . قرار نگیرند تمسخر یا تنبیه بدنی ج( دانش آموزان حق دارند مورد

 عبارتند از حقوق ما در زندگی و کشور :  

 محیطی سالم ، تمیز و پاک الف( حق برخورداری از

  خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی ب( حق برخورداری از

 امنیّت در کوچه و خیابان ج( حق برخورداری از
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 خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است منظور از این حقوق چیست ؟1 -

داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و  منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی

 شوند می ٭تولد دارای حقوق طبیعی

 چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟ -۲

 برای مثال همۀ انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است

ازدواج کنند و تشکیل خانواده  آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کاروتالش کنند،

 انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند بدهند، یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند

 .ده استزیراخداوند آنها راآزاد آفری

 آیا کسی می تواند به تنهایی زندگی کند؟چرا ؟ -۳

می گیریم ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و  کمک دیگران از خود ٭ما در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی

برادر و خواهر و خویشان ارتباطبرقرار می کنیم سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان وهمکالسی هایمان ارتباط 

 . با همسر و فرزندان زندگی می کنیم وقتی بزرگ تر می شویم، ازدواج می کنیم،صاحب فرزند می شویم، .داریم

 آندر صورتی که تبعه  .در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشورمی توانند داشته باشند -۴

 .باشند کشور

 نمونه هایی از حقوق خود در خانه را بنویسید -۵

 .هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی وشناسنامه داشته باشد

 .فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند

 .همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند

 .همۀ افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند

 .هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند

 نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنویسید -۶

 هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازۀ سایردانش آموزان توجّه کنندو

 مسئوالن یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند

 هردانش آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکالت درسی یاروش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند

 هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد



 

 بنویسید نمونه هایی از حقوق خود در محیط زندگی و کشور را -۷

 .ارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کندهر فرد حق د

 .هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند

 همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 فعالیت درس اول

 ؟ دهید توضیح را آنها از برخورداری حق و الهی های نعمت از مورد چند-1فعالیت     

 و توانایی و استعداد داشتن نعمت نعمت برخورداری عشق و محبت نعمت خانواده ، نعمت خوراک و پوشاک ،

برای تغذیه، استفاده از هوا   استفاده از گیاهان، جانوران و آب . کردن زنیا و راز حق و آن شدن شکوفا حق

برای نفس کشیدن، استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار 

 ...شعور و عقلمحبت دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قوه  شدن از

  

 ؟ چرا ؟ هستند طبیعی حقوق دارای. . و فقر ، ثروت ، اعتقادات ، زبان ، نژاد آیا همه انسانها صرف نظر از قوم ، - ۲

حقوق طبیعی هستند ، زیرا  که از نظر نژادی ، اعتقادی و ... دارند . دارای هایی تفاوت از نظر بله انسانها صرف

 . هستند کمشتر بودن انسان در همه و خداوند همه را یکسان آفریده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟ خداوند از چه زمانى حقوقى را به انسان عطا کرده -1

 ( از دورة كودكى٤( از دورة نوجوان                             ٣( از زمان آفرينش انسان                  ٢ز دورة جوانى                  ( ا١ 

 ـ مهم ترین حق انسان ها کدام اند؟ ۲

 ( حق حيات يا زندگى ٤ت           ( حق داشتن امني٣( حق برخوردارى از سواد و تحصيل               ٢( حق داشتن غذا ، لباس و مسكن               ١

 ـ از نظر قرآن کدام یک گناهى بزرگ محسوب مى شود ؟ ۳

 ( اسراف كردن ٤( تكبر و خود بزرگ بينى                  ٣( مسخره كردن انسان ها                  ٢( صدمه زدن به ديگران        ١

 ـ این که )) هیچ کس حق ندارد کسى را مسخره کند (( از حقوق مشترک کدام یک ازموارد زیر است ؟ ۴

 ( مدرسه و محيط زندگى ٤( محيط زندگى و خانواده                   ٣  نواده و مدرسه            ( خا٢( خانواده و كشور                              ١

 اولین حقى که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟  - ۵

       دمات بهداشتى( استفاده از خ٢( انتخاب نام خوب                                                                                  ١

 ( تحصيل و شكوفايى استعداد ٤                                                              ( داشتن محيطى سالم و پاكيزه    ٣

 ؟ »انسان ها حق دارند برده و بنده دیگرى نباشند« بر اساس کدام حق   -۶

 ( حق حيات  ٤ى زندگى                          ( حق معنو ٣( حق آزادى                              ٢( حق طبيعى                          ١ 

 هر فرد در محیط زندگى و کشور داراى چه حقوقى  است؟  -۷

 ( هرفرد حق دارد از خدمات مناسب پزشكى و بهداشتى استفاده كند      ٢( هرفرد حق دارد در محيطى سالم، تميز و پاك زندگى كند.                  ١

 ( همه ى موارد صحيح است   ٤باشند                              (  همه حق دارند  در كوچه و خيابان امنيت داشته   ٣ 

 با سواد شدن(( مربوط به کدام یک از حقوق انسان است ؟  -به ترتیب ))استفاده از خدمات پزشکى و بهداشتى -٨

 مدرسه  -( محيط زندگى و كشور ٢خانواده                                              -( محيط زندگى و كشور ١

 مدرسه  -( خانواده ٤                                                                 خانواده  -( مدرسه ٣

 داشتن امنیت در کوچه و خیابان از حقوق هر فرد در کدام محیط است؟   -٩

 ( هيچ كدام ٤( محيط زندگى و كشور                 ٣( محيط مدرسه                                ٢( محيط خانه و خانواده                     ١  

 

 

 

 

 

 



 

 ت؟چیس حق از منظور -1

 .ببرید رانام ها انسان طبیعی ازحقوق چندنمونه _۲

 دومورد_اند؟ کدام وخانواده درخانه ما حقوق.)بنویسید را وخانواده خانه در خود حقوق از هایی نمونه_۳

 .سیدباشدبنوی داشته تواند می درمدرسه آموز دانش هر راکه ازحقوقی دونمونه_۴

 .ببرید داردنام وکشور زندگی درمحیط هرفرد راکه حقوقی از دونمونه_۵

                               ؟چیست حق از منظور   _1

   ؟شود می چه موجب بودن کشور یک ی تبعه _۲

 بنویسید را خانواده و خانه در شما حقوق از مورد دو _۳

 بنویسید را مدرسه در اشم حقوق از مورد دو _۴

   ؟چرا؟  چه یعنی باشند آزاد دارند حق ها انسان _ ۵

 بنویسید را کشور و زندگی محیط در شما حقوق از مورد دو_ ۶

 شوند. می..............  حقوق دارای تولد و خلقت ابتدای از انسانها _۷

 . است...................  قرآن نظر از انسانها کردن مسخره _ ٨

 چیست؟ حق از منظور _1

 .ببرید رانام ها انسان طبیعی ازحقوق چندنمونه_۲

 دومورد_اند؟ کدام وخانواده درخانه ما حقوق.)بنویسید را وخانواده خانه در خود حقوق از هایی نمونه_۳

 .باشدبنویسید داشته تواند می درمدرسه آموز دانش هر راکه ازحقوقی دونمونه_۴



 

 .ببرید داردنام وکشور زندگی درمحیط هرفرد راکه حقوقی از دونمونه _۵

 ؟ فرماید می چه انسان مقام بودن درموردگرامی کریم قرآن 1_

 .دهید ؟توضیح چیست ازحق منظور ۲_

 . شوند می .................................. دارای وتولد خلقت ازابتدای ها انسان ۳_

 ؟ اند کدام ها انسان حق ترین مهم ۴_

 یازندگی حیات حق _ب            امنیت داشتن حق _الف

 ومسکن ولباس غذا داشتن حق _د وتحصیل      ازسواد برخورداری حق _ج

 دهید. شرح ؟ چه یعنی   __باشند آزاد دارند حق ها ))انسان    ۵_ 

 . شویم می برخوردار ........................ از داریم یگر یکد با دایم طور به که روابطی در ما ۶_

 ؟ چه یعنی بودن کشور یک تبعه ۷_

 داشته کشور آن ................................ مبنای بر حقوقی ؛ افراد شود می موجب بودن کشور یک تبعه ٨_

 . باشد

 ؟ بنویسید را وخانواده درخانه خود حقوق از مورد سه ٩_

 ؟ است کدام باشد برخوردار ازآن باید درخانواده فرد که حقی اولین _10

 وپاکیزه سالم محیطی داشتن _ب خوب                       نام انتخاب _الف

 ستعدادا وشکوفایی تحصیل _د بهداشتی         ازخدمات استفاده _ج

 .  کنند رشد خوبی به تا کند می فراهم را فرزندان زندگی وسایل دارد، مالی توان که تاحدی خانواده 11_ 

 غ ص  

 ؟ است زیر ازموارد یک کدام مشترک ازحقوق _ کند مسخره را کسی ندارد حق کس هیچ )) که این 1۲_



 

 وخانواده زندگی محیط  _ب وکشور      خانواده  _الف

 مدرسه و خانواده _د زندگی       ومحیط مدرسه _ج  

 ؟ رابنویسید درمدرسه خود ازحقوق مورد سه 1۳_

 مودبانه مدرسه آموزشی های روش یا درسی مشکالت درمورد را خود نظرات دارند حق آموزان دانش 1۴_

 غ ص      . کنند مطرح ومحترمانه

 ؟ رابنویسید وکشور زندگی درمحیط خود ازحقوق مورد سه 1۵_

 . کنید متصل دیگر یک به خط و با کرده پیدا را ها گزینه بین ی رابطه 1۶_

 خانواده و خانه                                                      وبهداشتی پزشکی ماتخد داشتن حق

 مدرسه        بدنی                                                                    تنبیه عدم حق

 وکشور زندگی محیط ومسکن                                                            لباس ، غذا داشتن حق

___________________________________________________________________ 

 ت؟چیس حق از منظور 1_

 ؟ شود می چه موجب بودن کشور یک ی تبعه ۲_

 .بنویسید را خانواده و خانه در شما حقوق از مورد دو ۳_

 .بنویسید را مدرسه در شما حقوق از مورد دو ۴_

 ؟ چرا ؟ چه یعنی باشند آزاد دارند حق ها انسان ۵_

 .بنویسید را کشور و زندگی محیط در شما حقوق از مورد دو ۶_

 .شوند می..............  حقوق دارای تولد و خلقت ابتدای از انسانها ۷_

 .است...................  قرآن نظر از انسانها کردن مسخره ٨_



 

 .شویم می برخوردار.............  از داریم یکدیگر با دائم طور به که روابطی در ما ٩_

 ؟ دیفرما یبودن مقام انسان چه م یدرموردگرام میقرآن کر 1_

 .دیده حی؟توض ستیمنظور ازحق چ ۲_

 . شوند یانسان ها ازابتدای خلقت وتولد دارای .................................. م ۳_

 اند ؟حق انسان ها کدام  نیمهم تر ۴_

  یازندگی اتیحق ح _ب            تیحق داشتن امن _الف

 حق داشتن غذا ولباس ومسکن _د      لیحق برخورداری ازسواد وتحص _ج

 .دیچه ؟ شرح ده یعنی انسان ها حق دارند آزاد باشند    ۵_ 

 . میشو یاز ........................ برخوردار م میدار گری کدیبا  میکه به طور دا یما در روابط ۶_

 چه ؟ یعنیکشور بودن  کیتبعه  ۷_

........................... آن کشور داشته بر مبنای ..... یقشود افراد ؛ حقو یکشور بودن موجب م کیتبعه  ٨_

 . باشد

 ؟ دیسیسه مورد از حقوق خود درخانه وخانواده را بنو ٩_

 ازآن برخوردار باشد کدام است ؟ دیکه فرد درخانواده با یحق نیاول _10

 زهیسالم وپاک یطیداشتن مح _ب                  انتخاب نام خوب     _الف

 استعداد ییوشکوفا لیتحص _د         یاستفاده ازخدمات بهداشت _ج

           رشد کنند  .  یکند تا به خوب یفرزندان را فراهم م یزندگ لیدارد، وسا یخانواده تاحدی که توان مال 11_

 غ                 ص

 است ؟ ریازموارد ز کیازحقوق مشترک کدام  _را مسخره کند  یکس حق ندارد کس چیکه )) ه نیا 1۲_

 وخانواده        یزندگ طیمح _خانواده وکشور      ب _الف

 خانواده و مدرسه _د       یزندگ طیمدرسه ومح _ج

 ؟ دیسیسه مورد ازحقوق خود درمدرسه رابنو 1۳_



 

مدرسه مودبانه  یروش های آموزش ای یدانش آموزان حق دارند نظرات خود را درمورد مشکالت درس 1۴_

 ومحترمانه مطرح کنند .   ص    غ

 ؟ دیسیوکشور رابنو یزندگ طیسه مورد ازحقوق خود درمح 1۵_

 . دیمتصل کن گرید کیکرده و با خط به  دایها را پ نهیگز نیرابطه ی ب 1۶_

 خانه و خانواده                                        یوبهداشت یداشتن خدمات پزشک حق

 مدرسه                                                                     یبدن هیعدم تنب حق

 وکشور یزندگ طیداشتن غذا ، لباس ومسکن                                                   مح حق

 


