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نيز حّقي بر ما دارند....همان طور كه ما حق داريم ، پدر و مادر و معلم و همسايگان و دوستان و يعني منظور از حقوق متقابل يعني چه ؟ -1  

جمله را با مثال توضيح دهيد ؟اين "  ق و مسئوليت به منزله ي دو كفه ترازو هستند كه بايد تعادل آنها حفظ شودح "-2  
مناسب بهره مند شوند و و فرزندان نيز وظيفه و مسئوليت دارند  براي مثال كودكان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراك و پوشاك

.كه به والدين خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت كنند  

.م و انتظار مي رود آنها را انجام دهيم يما به عهده داريعني وظايفي كه هريك از  مسئوليت يعني چه ؟ -3  

به نظر شما او در . او داراي همسر و سه فرزند است و در يك آپارتمان زندگي مي كند . سال دارد و پزشك است 40آقاي مسعودي  -4
 هر يك از نقش هاي زير چه مسئوليت هايي به عهده دارد؟

....خانواده را تأمين كند و نيازهاي بايد : به عنوان پدر   
...بايد با همسر خود مهربان باشد و  :به عنوان همسر   
...بايد نسبت به بيماران خود احساس مسئوليت داشته باشد و : به عنوان پزشك   

...بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارد و : به عنوان فرزند پدر و مادر خود   
...همسايگان خود را رعايت كند و بايد حقوق : به عنوان همسايه   

 –همكالسي ها  –معلمان  –اعضاي خانواده (ديگران -3خودم  -2خداوند متعال  -1 ما در برابر چه چيز و چه كساني مسئول هستيم؟ -5 
.محيط زندگي و عالم آفرينش  -4) اعضاي جامعه  

عقل و فكر و استعداد و توانايي ، خانواده ،  معلم ، خوراك  و پوشاك خداوند متعال چه نعمت هايي به ما عطا كرده است؟ -6  

و ظيفه ي ما اين است كه خداوند را عبادت كنيم ، شكرگزار نعمت هايش باشيم و از  وظيفه ما در برابر نعمت هاي خداوند چيست؟ -7
.براي سعادت و خوشبختي ما است پيروي كنيم دستورات او كه   

شكرگزار بودن يعني استفاده ي صحيح از نعمت ها ، قدر نعمت ها را دانستن و  نعمت هاي خداوند  به چه معناست؟شكر گذار بودن  -8
. به هدر ندادن آنها  

با خوردن غذاي   -1 )شما براي حفظ و مراقبت از بدن خود چه اقداماتي انجام مي دهيد؟( وظيفه ي ما در برابر بدن خود چيست؟  -9
از بدن خودم در مقابل  -2. از بدنم مراقبت مي كنم  مناسب و پرهيز از غذاها يا مواد مضر ، رعايت بهداشت و نظافت ، خواب كافي و ورزش

ي خودم را عدادهاتبايد تالش كنم اس -3.مثل ترقه بازي ، عبور از خيابان  و جاده با بي احتياطي محافظت مي كنم  موقعيت هاي خطرناك
با دست و پايم كار خطا يا گناه انجام ندهم و مراقب  -5. تالش مي كنم با زبانم دروغ نگويم يا غيبت نكنم  -4.بشناسم و آنها را شكوفا كنم 

  .اعمال و رفتار خود باشم 
وظايف شخصي خودم  -2ي مي كنم در كارهاي خانه با پدر و مادرم همكار -1 ما در برابر اعضاي خانواده چيست؟ )مسئوليت(وظيفه  -10

كمك و از آنها به خواهران و برادرانم -4از پدر و مادرم اطاعت مي كنم و به نصيحت هايشان گوش مي دهم  -3. را بر دوش ديگران نمي گذارم   
   .مراقبت مي كنم 

با معلمان و ديگر مسئوالن  -2. مقررات و نظم كالس و مدرسه را رعايت مي كنم  -1 شما در برابر مدرسه چيست؟) مسئوليت(وظيفه  -11
به موقع به توصيه هاي معلم گوش مي كنم و سعي مي كنم درس ها را خوب ياد بگيرم و تكاليفم را -3. مدرسه با ادب و احترام برخورد مي كنم   

.از اموال عمومي مدرسه كه متعلق به همه است محافظت مي كنم  -5. ا كمك ميكنم با هم كالسي هايم مهربان هستم و به آنه -4. انجام دهم   
براي حفظ امنيت  -2. در محل زندگي ام طوري رفتار مي كنم كه همسايگان آزرده نشوند  -1 وظيفه شما در برابر اعضاي جامعه چيست؟ -12

 -4. يداني كه براي انقالب اسالمي و دفاع از ميهن جان دادند مسئول هستم من در برابر خون شه -3. با اهالي محل و مسئوالن همكاري مي كنم 
. وظيفه دارم از وحدت و استقالل ميهن دفاع كنم -5. من وظيفه دارم به همراه هم وطنانم براي پيشرفت و آباداني كشورم تالش كنم   

آب و خاك و نور و هوا و گياه و جانوران  جلوه هاي عظمت خداوند چيست؟ -13  

سعي مي  -2.بايد براي آباد كردن محيط زندگي ام تالش كنم  -1 وظيفه ي شما در برابر محيط زندگي و عالم آفرينش چيست؟ -14

                          .به محيط زيست آسيب نرسانم و نظم طبيعت را برهم نزنم -3كنم بهداشت و پاكيزگي را در محيط زندگي ام حفظ كنم ، 
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)حقوق متقابل (                                              .هستيم ........................... ما در روابطي كه با ديگران برقرار مي كنيم داراي  -  
)مسئول (                                                                      .   هم هستيم ..................... همان طور كه ما حقوقي داريم ،  -  
)مسئولي (                         . است...................... وقتي فردي وظايف و تكاليف خود را خوب انجام مي دهد مي گويند او فرد  -  
)مسئوليت هاي مختلف (                                                                 .   دارند........................... افراد در نقش هاي مختلف ،  -  

  

هيچ يك از ما در استفاده از  – خيربا ذكر مثال ؟ آيا انسان ها در استفاده از حقوق خود آزادي مطلق و بي قيد و شرط دارند؟ چرا؟  -1
براي مثال نمي توانيم . حقوق خود آزادي مطلق و بي قيد و شرط نداريم بلكه تا آنجا مي توانيم حق خود را اعمال كنيم كه مغاير قانون نباشد 

. ر استفاده از حقوق خود قوانين الهي را ناديده بگيريم يا نمي توانيم با اعمال حق خود سبب خسارت و زيان ديگران شويم د  

.برقراري نظم و امنيت  -2حفظ حقوق افراد   -1به دو دليل  به طور كلي قانون و مقررات به چند دليل بوجود آمده است؟  -2  

موجب پايمال شدن حقوق   ،عالوه بر به هم زدن نظم و امنيت اجتماعي  در جامعه چه مشكالتي دارد؟ عدم رعايت قوانين و مقررات -3

.افراد مي شود   

و بگوييد هر كدام چه پيامدهايي دارد و كدام حقوق ناديده گرفته مي شود؟ به اين موقعيت ها توجه كنيد -4  
شود و آلوده مي شود و بوي بدي ايجاد مي پارك  :ل محوطه ي بازي كودكان بريزدفردي زباله هاي خانه ي خود را در گوشه ي پاركي مقاب *- 

د مي شود براي بازي كودكان مشكل ايجا  
   .شود  ميهرج و مرج به وجود مي آيد و حق نوبت ديگران پايمال  :فردي بخواهد خارج از صف افرادي كه در نانوايي ايستاده اند ، نان بگيرد  *-

ممكن است باعث گرانفروشي و : مي خواهد به او نمي دهد ) صورتحساب(فروشنده اي كه رايانه اي را فروخته و وقتي مشتري از او برگه خريد  *-

  .سوء استفاده شود 
ديگر وسايل نقليه عبور مزاحم : توجه به عالمت عبور ممنوع داخل خيابان يكطرفه مي شود و ترافيك به وجود مي آورد راننده اي كه بدون  *-

.مي شود و قوانين راهنمايي و رانندگي ناديده گرفته مي شود   

.براي عابرين مزاحمت ايجاد مي كند : موتور سواري كه به علت شلوغي خيابان وارد پياده رو مي شود و از بين مردم عبور مي كند  *-  

زش يساختمان ر :مقررات ساختمان سازي و مصالح مناسب را به كار نبرد  شركت ساختماني كه قرار است سالن ورزشي براي مردم بسازد ، اما *-

.مي كند و خطرات جاني براي شهروندان به همراه دارد   

جدولي دو ستوني رسم كنيد كه در آن مقررات مربوط به آن مكان را در يك ستون و كاركرد آن . يك مكان يا گروه اجتماعي را انتخاب كنيد  -5
:نوشته شود در ستون مقابل   

 مكان مقررات كاركرد
 پمپ بنزين ورود با صف نظم و احترام به حقوق ديگران

 مسجد در آوردن كفش ها و قرار دادن آن ها در جا كفشي احترام به مكان هاي مذهبي و رعايت بهداشت و نظم
 كتاب خانه رعايت سكوت هنگام مطالعه احترام به حقوق ديگران و ايجاد آرامش

پاكيزگي محيط زيست و جلوگيري از ايجاد بيماريحفظ   پارك نريختن زباله در پارك و نچيدن گل هاي پارك 

 
)حفظ حقوق افراد –برقراري نظم (  .بوده است ................ و .............. علل پديد آمدن مقررات و قوانين در جامعه  يكي از مهم ترين -  

 

)  حقوق ديگران(                 . است ..................................... ايجاد نظم و امنيت و جلوگيري از هرج و مرج نوعي احترام به  -  
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