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 و آنها را بر.. ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم خداوند در باره ي گرامي بودن مقان انسان در قرآن چه فرموده است؟  -1
.بسياري مخلوقات ديگر برتري بخشيديم   

.منظور از حق چيزهايي است كه يك انسان به دليل مقام انساني اش ، شايستگي داشتن آنها را داردمنظور از حق چيست؟   -2  

يا همه انسان ها حق حيات  – 1 ن مي شوند را نام ببريد؟آخلقت صاحب  چند مورد از حقوق طبيعي كه انسان ها از ابتداي -3

براي تأمين نيازهاي خود كار و تالش  -3. نها حق دارند از نعمت هاي الهي برخوردار شوندآ  -2نها است آ زندگي دارند كه مهم ترين حق

.ياد بگيرند راه زندگي خود را انتخاب كنند -5ازدواج كنند و تشكيل خانواده بدهند  -4. كنند  

.زيرا خداوند آنها را آزاد آفريده است. د يعني برده و بنده انسان هاي ديگر نباشنرا؟  چ انسان ها حق دارند آزاد باشند يعني چه ؟ -4  
 

استفاده از  استفاده از گياهان ، جانوران و آب براي تغذيه-؟ .چند مورد از نعمت هاي الهي و حقّ برخورداري از آنها را بنويسيد -5
برخوردار شدن از محبت ديگران- –و ساختن ابزار و وسايل  تأمين نيازهاي زندگي استفاده از منابع و معادن براي –هوا براي نفس كشيدن   

...برخورداري از استعداد آموختن و داشتن قوه ي عقل و شعور   

زيرا –بله  داراي حقوق طبيعي هستند؟ چرا؟.... آيا همه انسان ها صرف نظر از قوم ، نژاد ، زبان ، اعتقادات ، ثروت ، فقر و  -6  
.انسان هاي عالم مخلوق خداوند هستند همه ي  

.ما از ابتداي تولد با پدر و مادر و برادر و خواهر و خويشان ارتباط برقرار مي كنيم ما از ابتداي تولد با چه كساني ارتباط برقرار مي كنيم؟ -7  
.بر مبناي قوانين آن كشور داشته باشندتبعه ي يك كشور بودن موجب مي شود افراد حقوقي  تبعه ي يك كشور بودن موجب چه مي شود؟ -8  

.هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگي و شناسنامه داشته باشد ا- چهار مورد از حقوق شما در خانه و خانواده چيست؟ -9  
استعدادهاي خود را همه حق دارند با سواد شوند و تحصيل كنند و  -3. فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند -2

.هيچ كس حق ندارد ديگري را مسخره كند يا به او صدمه بزند -5 (.همه حق دارند غذا ، لباس و مسكن مناسب داشته باشند -4. شكوفا كنند   

.شناسنامه نشان مي دهد كه فرزند چه كسي هستم و به كدام كشور تعلّق دارم  شناسنامه چه چيزي را نشان مي دهد؟ -10  

هر دانش آموزي حق دارد در مدرسه به او به اندازه ي ساير دانش آموزان توجه  -1 مورد از حقوق شما در مدرسه چيست؟ سه -11
هر دانش آموزي حق دارد نظرش را در باره ي مشكالت درسي  -2. كنندو مسئوالن يا معلمان در اين باره تبعيضي بين او و ديگران قائل نشوند

.هيچكس نبايد در مدرسه مورد تمسخر يا تنبيه بدني قرار بگيرد -3. رسه ، مودبانه و محترمانه بيان كنديا روش هاي آموزشي در مد  

هر  -2. هر فرد حق دارد در محيطي سالم ، تميز و پاك زندگي كند  -1 سه مورد از حقوق شما در محيط زندگي و كشور چيست؟ -12
  .همه حق دارند در كوچه و خيابان امنيت داشته باشند -3. فاده كند فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشكي و بهداشتي است

 –شهرداري  ؟.موسساتي كه با همكاري مردم براي بهداشت و سالمتي ، آموزش و امنيت مردم تالش مي كنند را نام ببريد -13
نيروي انتظامي –بهداشت و درمان  –آموزش و پرورش   

 

)خداوند( .                                                                                  هستيم ................................ همه ي ما مخلوق  -  

)حقوقي(                                                                                                . به او اعطا كرده است......................... خداوند با آفرينش انسان ،  -  

)طبيعي(                                                          .مي شوند.................... انسان ها از ابتداي خلقت و تولد داراي حقوق  -  

)زندگي  –حيات (                                                            . است.................... يا .............. ها حق مهم ترين حق انسان  -  

)يك كشور(                                                                                                                                             . است ..................... هر فردي تبعه ي  -  
)توان مالي (                     . دارد ، وسايل زندگي مرا فراهم مي كند تا به خوبي رشد كنم........................ خانواده تا حدي كه  -  

)گناهي بزرگ (                                                                                                .  است.......................... نسان ها از نظر قرآن ا مسخره كردن  -  
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