
 . هستیم هم مسئول داریم، حقوقی ما که طور همان: نکته 

 . است مسئولی فرد او گویند می دهد می انجام خوب را خود تکالیف و وظایف فردي وقتی: نکته 

 . باشد نداشته مسئولیتی که نیست فردي هیچ: نکته 

  ..است آگاه گذرد می من فکر و قلب در آنچه از و من رفتار و اعمال از خداوند: نکته 
  
  ها انسان حقوق حفظ - 2و امنیت نظم برقراري -1مهم ترین عوامل به وجود آمدن قانون و مقررات در جامعه چیست ؟  - 1

 .تا جایی که استفاده از حقوق با قانون مخالف نباشد ما در استفاده از حقوق خود تا چه اندازه آزادي داریم ؟  - 2

  بیان کنید ؟قوانین و مقررات یک اردوي دانش آموزي را  - 3
و  اجتماعی امنیت و نظم زدن موجب برهمرعایت نکردن قوانین و مقررات در جامعه موجب چه مشکالتی می شود ؟  - 4

  .شود  می افراد حقوق از بین رفتن
 شود؟ می گرفته نادیده حقوق کدام و دارد هایی پیامد چه کدام هر بگویید و کنید توجه ها موقعیت این به - 5

پارك آلوده می شود و  :بریزد  کودکان محوطه ي بازي مقابل گوشه ي پارکی در را خود خانه هاي زباله فردي) الف
 .بوي بدي ایجاد می شود و براي بازي بچه ها مشکل ایجاد می شود 

نوبت هرج و مرج به وجود می آید و حق  :بگیرد  نان اند ، ایستاده نانوایی در که افرادي صف از خارج بخواهد فردي) ب
 .دیگران پایمال می شود 

 نمی او به خواهد ، می  )حساب صورت( خرید  برگۀ او از مشتري وقتی و فروخته را اي رایانه که اي فروشنده) ج

 . شودو سوء استفاده ممکن است باعث گرانفروشی  :دهد 

 :آورد  می وجود به ترافیک و شود می طرفه یک خیابان داخل ممنوع عبور عالمت به توجه بدون که اي راننده) د
 .مزاحم عبور دیگر وسایل نقلیه می شود و قوانین راهنمایی و رانندگی نادیده گرفته می شود 

براي عابرین مزاحمت  :کند  می عبور مردم بین از و شود می رو پیاده وارد خیابان شلوغی علّت به که سواري موتور) ه
 ایجاد می شود 

 را مناسب مصالح و سازي ساختمان مقررات اما بسازد ، مردم براي ورزشی سالن است قرار که ساختمانی شرکت) و

  .ساختمان ریزش می کند و خطرات جانی براي شهروندان به همراه دارد  :نبرد  کار به
  جدول زیر را کامل کنید - 6
 )جدول در صفحه بعد ( 
 
  

) چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم ؟(  3درس   

4ص   



 کارکرد مقررات مسجد ردیف
احترام به مکان هاي مذهبی و رعایت بهداشت و نظم  ها در جا کفشی در آوردن کفش ها و قرار دادن آن  1

حفظ ایمنی و جلوگیري از آتش سوزي  دست نزدن به درجه بخاري  2

رعایت نظم  گذاشتن مهر در جاي خود  3

احترام به نمازگزاران  با صداي بلند حرف نزدن و نخندیدن  4

 ر کدام مثال بزنید ؟همقررات یک جامعه به چند نوع تقسیم می شود ؟ براي  - 1
.شود مسجد و نمازخانه وارد کفش با نباید کس هیچ: مقررات مذهبی و اخالقی  - ١
 نانوایی یا و اتوبوس صف در ایستادن: مقررات اجتماعی  - ٢
 درمان به پزشکی مدرك و صالحیت داشتن بدون تواند نمی کس هیچ -قرمز  چراغ از عبور ممنوعیت: قانون  - ٣

بپردازد مردم
 همچنین و ملت حقوق ترین مهم کشور هر اساسی قانون دردر قانون اساسی هر کشور چه مسائلی مطرح می شود ؟  - 2

 است شده معین مردم ، و حکومت وظایف ترین مهم
جمهوري اساسی قانون نوشتن برايخبرگان براي چه منظوري تشکیل شد ؟  مجلس ، اسالمی انقالب پیروزي از پس - 3

 ایران اسالمی
 آذر 12 و 11 روزهاي درقانون اساسی کشور ما در چه روزهایی به همه پرسی گذاشته شد ؟ و نتیجه همه پرسی چه بود ؟  - 4

.دادند آري یا مثبت رأي آن به مردم و شد گذاشته پرسی همه به 1358 ماه
یعنی قانون باید براي همه افراد به .بزنید  مثال چیست ؟ هستند مساوي قانون مقابل در افراد همۀ اینکه از منظور - 5

براي مثال هر کس از چراغ قرمز عبور کند ، جریمه می شود ؛ چه بی سواد باشد ، چه استاد دانشگاه . صورت مساوي اجرا شود 
....چه پولدار باشد ، چه فقیر و . 
  شوراي نگهبان -2مجلس شوراي اسالمی  -1دو بخش قوه ي مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟  - 6
اعضاي مجلس شوراي اسالمی) توضیح دهید ( اعضاي مجلس شوراي اسالمی از چه کسانی تشکیل می شود ؟  - 7

 مردم سوي از ساله چهار ٔدوره یک براي آنها .کنند می تصویب و تهیه را عادي قوانین که هستند مردم منتخب نمایندگان
 .شوند می انتخاب ما کشور مختلف مناطق

 سوي از که فقیه نفر 6.  است نفر 12 از مرکب شورا ایناعضاي شوراي نگهبان از چه کسانی تشکیل می شود ؟  - 8
.شوند می معرفی مجلس به قضاییه قوه طرف از که حقوقدان نفر 6 و شوند می انتخاب اسالمی جمهوري رهبر

 احکام و اساسی قانون با کند می تصویب مجلس که را قوانینی ٔهمه شورا این -1شوراي نگهبان چه وظایفی دارد ؟  - 9

) قانون گذاري(  4درس   

5ص   


