
- 2 .کند زندگی پاك و تمیز سالم، محیطی در دارد حق فرد هر -1 چه حقوقی دارد ؟ محیط زندگی و کشورانسان در  -11
 داشته امنیت خیابان و کوچه در دارند حق همه - 3 .کند استفاده بهداشتی و پزشکی مناسب خدمات از دارد حق فرد هر

  .باشند
کنند را نام ببرید ؟  می تالش مردم امنیت و آموزش سالمتی، و بهداشت براي مردم همکاري با که مؤسساتی -12

 نیروي انتظامی –بهداشت و درمان   -آموزش و پرورش  –شهرداري 
  .شوند می طبیعی حقوق داراي تولد و خلقت ابتداي از ها انسان: نکته 
  .کند زندگی تنهایی به تواند نمی کس هیچ: نکته 
  .انتخاب کنند  نام خوبیپدر و مادر باید براي فرزندان : نکته 
.کنم رشد خوبی به تا کند می فراهم مرا زندگی وسایل ،دارد مالی توان که حدي تا خانواده: نکته 

.است بزرگ گناهی قرآن نظر از ها انسان کردن مسخره: نکته 

 ...و  دوستان و همسایگان و معلم و مادر و پدر داریم ، حق ما که طور همانیعنی منظور از حقوق متقابل یعنی چه ؟  - 1
 .دارند ما بر حقّی نیز
 برايرا با ذکر مثال توضیح دهید ؟  »شود  حفظ آنها تعادل باید که هستند ترازو کفه دو ٔمنزله به مسئولیت حق و « - 2

 و وظیفه نیز فرزندانو  شوند مند بهره مناسب پوشاك و خوراك و مراقبت و محبت از خانواده در دارند حق کودکان مثال
  .کنند اطاعت آنها از و بگذارند احترام خود والدین به که دارند مسئولیت

.دهیم انجام را انتظار دارند آنها ودیگران داریم عهده به ما از یک هر که وظایفی یعنی مسئولیتمسئولیت یعنی چه ؟  - 3
به کند می زندگی آپارتمان یک در و است فرزند سه و همسر داراي او است پزشک و دارد سال 40 مسعودي آقاي - 4

دارد؟ عهده به هایی مسئولیتی چه زیر هاي نقش از هریک در او شما نظر
...باید نیاز هاي اعضاي خانواده را تأمین کند و   : پدر عنوان به

...باید با همسر خود مهربان باشد و  : همسر عنوان به

...احساس مسئولیت داشته باشد و  باید نسبت به بیماران خود : پزشک عنوان به

...باید به پدر و مادر خود احترام بگذارد و :  خود مادر و پدر فرزند عنوان به

 ...باید حقوق همسایگان خود را رعایت کند و  : همسایه عنوان به

خانواده ، معلمان واعضاي ( دیگران  - 3خودم  -2خداوند متعال  -1ما در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم ؟  - 5
محیط زندگی و عالم آفرینش -4) همکالسی ها ، اعضاي جامعه 

 و خوراك معلم ؛ خانواده ؛ توانایی ؛ و استعداد و فکر و عقلخداوند متعال چه نعمت هایی به ما عطا کرده است ؟  - 6

) من مسئول هستم(  2درس   
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دبیران گرامی در استان تهران و شهرستان هاي 

استان تهران در صورت تمایل به دریافت جزوه به 

تعداد دانش آموزان خود با قیمت بسیار مناسب با 

  .شماره زیر تماس بگیرید 

قاسمی  09193601470



  دیگر نعمت و صدها پوشاك
 نعمت شکرگزار کنیم، عبادت را خداوند که است این ما ٔوظیفهوظیفه ي ما در برابر نعمت هاي خداوند چیست ؟  - 7

  .کنیم پیروي است ما خوشبختی و سعادت براي که او دستورات از و باشیم هایش

 را ها نعمت قدر ها ، نعمت از صحیح ٔاستفاده یعنی بودن شکرگزار یعنی چه ؟ »شکرگزار بودن نعمت هاي خداوند  « - 8
  .آنها ندادن هدر به و دانستن

 و بهداشت رعایت مضر، مواد یا غذاها از پرهیز و مناسب غذاي خوردن باوظیفه ي ما در برابر بدن خود چیست ؟  - 9
 ترقه مثل خطرناك هاي موقعیت مقابل در خودم بدن از - 2 .کنم  می مراقبت بدنم از ورزش و کافی خواب نظافت ،

 را خودم استعدادهاي کنم تالش باید - 3 .کنم می محافظت آن نظایر و احتیاطی بی با جاده و خیابان از عبور بازي ،
 گناه یا خطا کار پایم و دست با -5  .نکنم غیبت یا نگویم دروغ زبانم با کنم می الشت - 4 .کنم شکوفا را آنها و بشناسم

 .باشم خود رفتار و اعمال مراقب و ندهم انجام
 وظایف -2 .کنم می همکاري مادرم و پدر با خانه هاي کار در -1وظیفه ي ما در برابر اعضاي خانواده چیست ؟  -10

دهم  می گوش هایشان نصیحت به و کنم می اطاعت مادرم و پدر از -3  .گذارم نمی دیگران دوش بر را خودم شخصی
 و بگذارم احترام ام خانواده اعضاي به باید دانم می -5 .نمایم می مراقبت آنها از و کمک برادرانم و خواهران به - 4

 شود می آنها ناراحتی باعث که کاري یا تصمیم هر از -6  .کنم صحبت گستاخی و تندي با مادر و پدر با نباید هرگز
 .کنم می خودداري

 آن ها خوشبختی ما را می خواهند چوندهیم ؟  گوش هایشان نصیحت به و کنیم اطاعت مادرمان و پدر چرا ما باید از -11
 .کنم می رعایت را مدرسه و کالس نظم و مقررات -1وظیفه ي ما در برابر معلمان و همکالسی هاي خود چیست ؟  -12

 سعی -4 کنم می گوش معلم هاي توصیه به -3 .کنم می برخورد احترام و ادب با مدرسه مسئوالن دیگر و معلمان با -2 
 آنها به و هستم مهربان هایم کالسی هم با -5  .دهم انجام موقع به را تکالیفم و بگیرم یاد خوب را ها درس کنم می

 .کنم می محافظت است همه به متعلق که مدرسه عمومی اموال از -6 .کنم می کمک
 .نشوند آزرده همسایگان که کنم می رفتار طوري ام زندگی محل در - 1وظیفه ي ما در برابر اعضاي جامعه چیست ؟  -13

 انقالب براي که شهیدانی خون برابر در من -3 .کنم می همکاري مسئوالن و محل اهالی با امنیت حفظ براي - 2
 آبادانی و پیشرفت براي وطنانم هم همراه به دارم وظیفه من -4 . هستم مسئول دادند جان میهن از دفاع و اسالمی
 مسلمانان برابر در کشورم بر عالوه من -6 .کنم دفاع میهن استقالل و وحدت از دارم وظیفه -5 .کنم تالش کشورم
 .هستم  مسئول ) اسالمی امت(  جهان 

 .کنم تالش ام زندگی محیط کردن آباد براي باید - 1 وظیفه ي ما در برابر محیط زندگی خود و عالم آفرینش چیست ؟ -13
 آسیب زیست محیط به -3کنم  حفظ ام زندگی محیط در را پاکیزگی و بهداشت کنم می سعی - 2

  .نزنم برهم را طبیعت نظم و نرسانم
  .هستیم » متقابلق حقو « داراي کنیم می برقرار دیگران با که روابطی در ما : نکته 

3ص   


