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من مسئول هستمزیست بوم ها در خطرند 
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دانش آموز عزیز شما پس از پایان درس باید با این مطالب آشنا  می شوید
:حیطه شناختی 

آشنایی با مسئولیت و مسئولیت پذیری: 1
شنایی با مسئولیت در قبال خدا خود و جامعه و محیط آفرینش:2

به احساس مسئول بودن و مسئولیت پذیری در برابر خداوند و سایر :  حیطه نگرشی 
پدیده ها پی ببرد 

نسبت به حس مسئولیت پذیری عالقه مند شود و آن را بکار ببندد  : حیطه ارزشی 



آیه مبارکه سوره نمل مرتبط با 
درس 



یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود که : مسئولیت
ان ها را انجام دهیم

وقتی فردی تکالیف  و وظایف خود را به خوبی انجام دهد او فرد مسئولیت پذیری است

انواع مسئولیت 
ها 



عقل و فکر و استعداد. خداوند متعال نعمت های فراوانی به من عطا کرده است
من اینٔ  وظیفه... . و توانایی؛ خانواده؛ معلم؛ خوراک و پوشاک و صدها نعمت دیگر

است که خداوند را عبادت کنم، شکرگزار نعمت هایش باشم و از دستورات او که برای
.سعادت و خوشبختی من و جامعه من است پیروی کنم

صحیح از نعمت ها، قدر نعمت ها را دانستن و به هدرٔ  شکرگزاری، استفاده
.ندادن آنها است

.خداوند از اعمال و رفتار من و از آنچه در قلب و فکر من می گذرد آگاه است



.بدن من یکی از شگفتی های خلقت است. یکی از مسئولیت های مهمّ من مراقبت از خودم است

دستگاه پیچیده و برنامه ریزی شدههریک از اعضای بدن از ده ها بخش تشکیل شده که مانند یک 

.وظایفی را به عهده دارد

من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر، رعایت بهداشت و نظافت، خواب
من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل سرما یا. کافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم

.گرمای شدید، ترقّه بازی، عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم
.من باید تالش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم

مراقبت از زبان 



با عضای خانواده

• با همکالسی ها

• با جامعه 

وظایف شخصی خودم را بر. من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم
از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم؛. دوش دیگران نمی گذارم

.چون آنها خوشبختی مرا می خواهند

.من به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم
می دانم باید به اعضای خانواده ام احترام بگذارم و هرگز نباید با پدر و مادرم با 

تندی و
از هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود  . گستاخی صحبت کنم

.خودداری می کنم

با اعضای خانواده



هاهمکالسی با معلمان و 

.من مقررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت می کنم
.در مدرسه همه تالش می کنند تا من بیاموزم و پیشرفت کنم

من با معلمان و دیگر مسئوالن مدرسه، با ادب و احترام برخورد می 
.کنم

به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را 
موقع انجام دهمخوب یاد بگیرم و تکالیفم را به 

همیشه با هم کالسی هایم مهربان هستم و به آنها کمک می من 
.کنم

ما باید از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت  
.کنیم



من نسبت به اعضای جامعه مسئول 
هستم

.در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند
.برای حفظ پاکیزگی و امنیت با اهالی محل و مسئوالن همکاری می کنم

کشورم تالش کنم من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی 

من در برابر خون شهیدانی که برای انقالب اسالمی و دفاع از میهن
.راه آنها می دانمادامه جان دادند مسئول هستم و خود را موظف به 

من وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن در مقابل دشمنان دفاع
می توانم از استقالل کشورم دفاعوسیله آن یکی از راه هایی که من به . کنم

.کشورم استآینده کنم، خوب درس خواندن و امیدواری به 
.



.من نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش مسئول هستم

آب و خاک و نور و هوا و گیاه و جانوران نشانه های عظمت 
خلقت خداوند و

.نعمت هایی برای ما هستند

.باید برای آباد کردن محیط زندگی ام تالش کنم

سعی می کنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم؛ به محیط زیست
.آسیب نرسانم و نظم طبیعت را برهم نزنم

سعی می کنم محیط طبیعی زندگی حیوانات را تغییر ندهم و حیواناتی را که محل
.زندگی آنها طبیعت است، با نگهداری در محیط های بسته ای مانند قفس یا خانه، اذیت نکنم



؟چیست پذیری  مسئولیت و مسئول : 1
من در مقابل خدا چه مسئولیتی دارم؟:2

مسئولیت ما در مقابل بدن چیست : 3
چیست؟ ما در برابر جامعه مسئولیت :4



آزمون های عملکردی 

آیا مواردی بوده که مسئولیت های خودتان را . دربارۀ مسئولیت های خودتان در خانه و مدرسه فکر کنید1
؟باشید؟ از این موضوع چه احساسی داریدنداده   به خوبی انجام 

.نامه ای به خودتان بنویسید و مسئولیت های خودتان را به خود تذکر بدهید)الف 
دهیدمسئولیت هایی راکه به خود تذکر داده اید در زندگی واقعی انجام ) ب

اگر دوستی دارید که پدر یا یکی از نزدیکان او، در راه استقالل و دفاع از کشور عزیز و اسالمی ما، شهید 2
بگوییم که آن شهید، مسئولیت خود در مقابل خدا و کشورش توانیم شده است، آیا می 

؟، بصورت متن بنویسید به خوبی و کامل انجام داده استرا 


