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:موضوع درسنامه 
هفتمدرس یک مطالعات 

حق چیست: موضوع 
سمیه شریف پور: پدید اورنده 

شهرستان مهاباد 
مطالعات: دبیر 

99تیر 



حق چیست :اهداف درس   

شناخت از موضوع حق : حیطه شناختی: 1

آشنایی با حق و حقوق خود در خانه و خانواده:2

.((مدرسه )) شناخت حقوق خود در جامعه : 2

می شود آشنا با حقوق خود در کشور :4

:حیطه نگرشی

به  خانه و  خانواده و جامعه به عنوان نهاد های  تاثیر گذار و حیاتی عالقه مند شود : 1

: حیطه ارزشی

به عنوان اشرف مخلوقات همواره شکرگذارخداوند باشد و به حق و حقوق دیگران احترام بگذارد  :1

دانش اموز عزیز شما در پایان این درس با این اهداف آشنا   می شوید 



یادگیری درساهداف 

آشنایی با حق و حقوق خود در خانه و خانوادهآشنایی با موضوع حق 

آشنایی با حق خود در جامعه 

آشنایی با حق خود در کشور 



خالصه درس
• در خانه و خانواده 
.هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی وشناسنامه داشته باشد

.پدرم برای من شناسنامه گرفته است. پدر و مادر برای من نام خوبی انتخاب کرده اند
.شناسنامه نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلّق دارم

.من ایرانی ام و کشورم را دوست دارم

پدر و مادرم مرا دوست دارند و به من محبّت می کنند، وقتی بیمار می شوم امکانات درمان
.آنها فرصتی را برای بودن با من و صحبت کردن با من اختصاص می دهند. برایم فراهم می کنند

وقتی احساس ناراحتی می کنم، اعضای خانواده به حرف هایم گوش می دهند و به من کمک
.می کنند

.ما از اینکه با هم هستیم، خوش حالیم

آشنایی با حق و حقوق 



در خانه و خانواده
• .همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند

پدر و مادر برای تربیت من تالش می کنند و به من آداب و مهارت های زندگی را
.می آموزند

.آنها مرا به مدرسه می فرستند تا تحصیل کنم و فرد مفیدی برای کشورم باشم

داشته  باشندهمۀ افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب 
.

.خانواده وسایل زندگی مرا فراهم می کند تا به خوبی رشد کنم
دارد، باید به فکر دیگران هم  ٭البته هرکس تا حدّی که توان مالی

.باشد



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

از نظر اسالم، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن،
.گناهی بزرگ است

هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه، به اندازۀ سایر دانش آموزان
.بین او و دیگران وجود نداشته باشد٭مورد توجّه واقع شود و تبعیضی

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

از نظر اسالم، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن،
.گناهی بزرگ است



در محیط زندگی و 
کشور

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

هیچ کس حق ندارد به اموال عمومی، مانند وسایل حمل و نقل عمومی
.خسارت وارد کند

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

هیچ کشوری حق ندارد مردم کشورهای دیگر را از داشتن سالمت و
.خدمات بهداشتی و درمانی، محروم کند

همه حق دارند اگر کسی کار اشتباه یا خطرناکی در جامعه انجام داد، به
.او تذکر دهند و با روشی صحیح، وی را از آن کار باز دارند

.همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

Type equation here.



آزمون درس 

• منظور از حق چیست : 1
• هر فرد در خانه و خانواده چه حق ی دارد ؟: 2

• حقوق خود را در مدرسه بنویسید : 3
• ؟ هر فرد در جامعه و کشور چه حق ی دارد: 4

حق چیست 



((تستی)) آزمون خودسنجی

به سواالت زیر پاسخ صحیح بدهید 
باشدکدامیک از حقوق زیر جزو حقوق طبیعی شما می 

برخورداری از بهداشت : 4پولدار شدن      : 3حق حیات      : 2تمسخر نکردن       : 1

احساس امنیت مربوط به کدامیک از موارد می باشد 

حق طبیعی : 4محیط کشور        : 3خانه و خانواده         : 2مدرسه       :1



آزمون های عملکردی درس 

فرزندم مجید برادر محسن دو روز است متولد شده است ؟ مهم ترین حقوق او را به  : 1
صورتی لیستی بنویسید؟

•

تصور کنید مدیر یک دبیرستان هستید و بعضی از دانش آموزان بی نظم هستند و : 2
عده ای درس خوان چه راهکارهای برای توازن و بهبود مدرسه خود بکار می برید تا  

مدرسه شما نمونه شود؟

تحقیق کنید بر طبق کدام اصل قانون اساسی مردم در کشور حقوق ویژه دارند ؟ :3


