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چرا قوانین و مقررات 
بوجود امده است؟ 

با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان
.ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم

هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق
.قانون نباشد٭و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر

برای مثال نمی توانیم با اعمال حق خود
.سبب خسارت و زیان دیگران شویم

از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در 
.جامعه، برقراری نظم و حفظ حقوق افراد بوده است



به طور کلی قوانین و مقرارت به چند دلیل بوجود 
امده اند

حفظ حقوق افراد : 1
برقراری نظم و امنیت :2

رشد اخالقی انسانها :3

ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج به نفع همگان بوده و احترام به  
.حقوق دیگران است

عدم رعایت قوانین و مقررات
در جامعه، عالوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن 

.حقوق افراد می شود



.به تصاویر دقت کنید و با توجه به موضوع نظم و مقررات و حفظ حقوق افراد ، آنها را توضیح دهید



آزمون خود سنجی

؟اندطور کلی قوانین و مقرارت به چند دلیل بوجود امده به :1

آیا ما در استفاده از حقوق خود آزادی داریم مثال بزنید 



فعّالیت
به این موقعیت ها توجّه کنید و بگویید هر کدام چه پیامد هایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می 5

شود؟
.فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد

فردی که در آپارتمان زندگی می کند و سهم مشارکت خود در هزینه های ساختمان را پرداخت نمی 
.کند

به ) ترافیک(راننده ای که بدون توجّه به عالمت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود وشدآمد 
.وجود می آورد

.موتور سواری که به علّت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند
شرکت ساختمانی ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و 

.مصالح مناسب را به کار نبرد
.کندعابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از البه الی اتومبیل ها حرکت می 

جدولی دوستونی رسم کنید . به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید
که در آن مقررات مربوط به 

آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود.
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