






مقدمه

ــرای دانش آمــوزان تیزهــوش« از مجموعــة  ــم ب بســیار خرســندیم کــه کتــاب »مطالعــات اجتماعــی هفت

ــاری و  ــرار می دهیــم. ایــن کتــاب کــه توســط آقــای حامــد ی ــز ق »رشــادت« را در اختیــار دانش آمــوزان عزی

بــا نظــارت آقــای مهنــدس هــادی عزیــززاده دبیــر مجموعــة رشــادت تألیــف شــده اســت، کلیــة مطالــب کتــاب 

ــا  ــدا ب ــوز ابت ــد. دانش آم ــه می ده ــرفته ارائ ــطح پیش ــطه( را در س ــة اّول دورة اّول متوس ــتان )پای اّول دبیرس

ــش« پاســخ می دهــد. ــش« و »فرادان ــه ســؤاالت در دو ســطح »دان خالصــة هــر درس آشــنا می شــود، ســپس ب

منظــور از ســؤاالت ســطح دانــش، ســؤاالتی اســت کــه بــا تکیــه بــر محفوظــات دانش آمــوزان طــرح شــده 

اســت و منظــور از ســؤاالت فرادانــش ســؤاالتی اســت کــه بــا توجــه بــه محتــوا و متــن درس بــه گونــه ای طــرح 

شــده کــه نیازمنــد درک عمیــق مطالــب درســی بــرای پاســخگویی اســت.

دانش آمــوزان بــرای پاســخگویی ابتــدا ســؤاالت دانــش را پاســخ داده و ســپس ســؤاالت فرادانــش را بررســی 

و پاســخ می دهنــد. بــرای اســتفادة بهینــه از کتــاب و یادگیــری پایــدار مطالــب هــر درس، پیشــنهاد می شــود 

ترتیــب پاســخگویی بــه ســؤاالت در قســمت های مختلــف رعایــت شــود.

انتظــار مــی رود کتــاب حاضــر، همــة نیازهــای دانش آمــوزان اّول دبیرســتان مــدارس خــاص و تیزهوشــان و 

دبیــران محتــرم درس مطالعــات اجتماعــی را پاســخ گو باشــد.

ــا:   ــن از خانم ه ــود، همچنی ــپاس گزاری ش ــه س ــرم مجموع ــر محت ــف و دبی ــت از مؤل ــا الزم اس در اینج

ســکینه مظاهــری )حروفچیــن(، ملیحــه محمــدی )صفحــه آرا و رســم تصاویــر(، بهــاره خدامــی )گرافیســت( و 

ــم. ــپاس گزاری می کنی ــّکر و س ــوان( تش ــش )نمونه خ ــوش نق ــیوا خ ــور و ش ــی پ ــی عین ــا طوب خانم ه

امیدواریــم دبیــران محتــرم درس مطالعــات اجتماعــی و دانش آمــوزان و خانواده هــای آنهــا مــا را بــا اعــالم 

نظــرات، پیشــنهادها و انتقادهــای خــود دربــارة ایــن کتــاب یــاری فرماینــد.

انتشارات مبتکران   
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من حق دارم

 کالم خداوند درباره گرامی بودن مقام انسان
»ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم«

 حقوق
 منظور از حق، چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آنها را دارد.

 حقوق طبیعی انسان
1( حق حیات یا زندگی، مهم ترین حق هر انسان

2( حق برخورداری از نعمت های الهی 
3( حق آزادی

4( حق ازدواج و تشکیل خانواده
5( انتخاب راه زندگی خود

6( روابط متقابل با دیگران: هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند و ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباط برقرار 
می کنیم، سپس به مدرسه می رویم و در محله یا شهر و روستا برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود از دیگران کمک می گیریم. بنابراین ما در 

روابطی که با یکدیگر داریم از حقوق برخوردار می شویم.
 حقوق تبعه یک کشور

تبعه یک کشور بودن موجب می شود، افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.
 حقوق فرزندان در خانواده

1( هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد. 
2( فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار شوند.

3( همه فرزندان حق دارند باسواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا سازند. 
4( همه افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

 شناسنامه
 شناسنامه نشان می دهد که هرکس فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق دارد.

 حقوق دانش آموزان در مدرسه 
1( هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازة سایر دانش آموزان توجه کنند و مسئوالن یا معلّمان تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند.

2( هر دانش آموزی حق دارد نظرش را دربارة مشکالت و مسائل درسی در مدرسه مؤدبانه بیان  کند. 
3( هیچ کس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه قرار گیرد.

 حقوق افراد در محیط زندگی
1( هر فرد حق دارد در محیطی سالم و پاکیزه زندگی کند.

2( هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
3( همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.
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صف
 ا ل
ّ

در
ص )

 ا ل
لّ

)

 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

درست    نادرست   1-  همة انسان ها صرف نظر از نژاد و زبان دارای حقوق طبیعی برابر هستند.  

درست    نادرست   2- دانش آموزان حق ندارند نظرشان را دربارة مشکالت درسی بیان کنند. 

درست    نادرست  3- ما انسان ها در روابطی که به طور دائم با یکدیگر داریم، از حقوقی برخوردار می شویم.  

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

4-  مهم ترین حق طبیعی یک انسان چیست؟ 

  آزادی   حق حیات
  تشکیل خانواده   تحصــیل

5- کدام مورد از حقوق فرزندان در خانواده نیست؟ 

  داشتن شناسنامه و نام و نام خانوادگی  تحصیل کردن و شکوفا ساختن استعدادها
  داشتن لباس و مسکن مناسب  زندگی در محیط سالم و پاکیزه

6- کدام مورد از حقوق افراد در محیط زندگی و کشور است؟

  احساس امنیت در کوچه و خیابان  برخورداری از توجه و محبت افراد جامعه
  احتــرام به قوانین کشــور   همکاری و همفکــری با همســایگان

7- »استفاده از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی« بیانگر کدام یک از حقوق افراد است؟

  حقوق فــرد در خانـــواده   حقوق فــرد در مدرسه
  حقوق فرد در محیط زندگی و کشور  حقوق فرد در محل کار

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

8-  ا نسـان ها از ابتـدای خلقت و تولّد دارای حقــوق .................................................. می شـوند.

9-  تبعة یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنـای ................................ داشته باشند.

10-  ما انسان ها در طول زندگی خود و در محله یا شهر و روستا برای رفع نیازهای ................................ و ................................. خود 

از دیگران کمک می گیریم.

11- هر خانواده تا حدی که ..................... دارد، برای تأمین وسایل زندگی اعضای خود تالش می کند.
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 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.
12- خداوند دربارة گرامی بودن مقام انسان در قرآن چه می فرماید؟

13- منظور از حق یا حقوق چیست؟

14- انسان چگونه در ارتباط با انسان های دیگر از حقوق اجتماعی برخوردار می شود؟

15- چهار مورد از حقوق طبیعی هر انسانی را نام ببرید.

16- در خانه و خانواده هر فرد از چه حقوقی برخوردار است؟

17- در مدرسه هر فرد از چه حقوقی برخوردار است؟

18- در محیط زندگی و کشور هر فرد از چه حقوقی برخوردار است؟
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صف
 ا ل
ّ

در
ص )

 ا ل
لّ

)

 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

نادرست  درست   1- حقوق فرزندان در خانواده با حقوق آنان در مدرسه متفاوت است.  

نادرست  درست   2- یک ایرانی تبعه در کشور ژاپن دارای حقوقی بر اساس قوانین آنجاست.  

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

3- کدام یک از حقوق طبیعی انسان ها نمی باشد؟

  حق حیات و زندگـی   داشتـــن حـــق رأی
  تساوی در برابر دادگاه   برتری داشتن به دیگران

4- کدام مورد از حقوق پدر و مادر در خانواده است؟

  داشتن تعلیم و تربیت مناسب  احترام گذاشتن
  نگهداری از فرزندان   فراهم کردن امکانات زندگی

5- کدام گزینه دربارة حقوق انسان ها درست نیست؟

  همة انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند.
  جامعه باید از توان مالی کافی برای رشد افراد جامعه برخوردار باشد.

  معلّمان باید به همة دانش آموزان یکسان نگاه کنند.
  فرزندان حق دارند از محبت والدین برخوردار شوند.

6- کدام یک از حقوق زیر با بقیه متفاوت است؟

  داشتن شناسنامه و نام و نام خانوادگی  برخورداری از محبت و توجه پدر و مادر
  داشتـن غـذا، لباس و مسکـن مناسـب  زندگی در محیط زیست پاکیزه و سالــم

7- کدام مورد از حقوق معلّمان در برابر دانش آموزان است؟

  توضیح و بیان مطالب  درسی در کالس  تبعیض قائل نشدن بین دانش آموزان
  رعـایـــــت ادب و احتــــرام در کالس  فراهـــم کــردن امکـانات زندگـــی

 گزینه هایی را که به یکدیگر مربوط هستند در پرانتزهای مناسب قرار دهید.

 -8

الف( شکرگزار بودن حقوق دانش آموزان )          (    
ب( داشتن شناسنامه و نام مناسب حقوق شهروندان )          (    

ه ها ج( رفتار عادالنه معلّمان با بّچّ حقوق فرزندان )          (    
د( زندگی در محیط پاکیزه و سالم حقوق طبیعی )          (    

هـ( آزادی    
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
9-  آنچه که نشان می دهد هر فرد به کدام کشور تعلق دارد و فرزند چه کسی است؟

10- به موجب آن، هر فرد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشور دارد:

 با توجه به مطالب درس و آموخته های خود، به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.
11- آیا یک غیر ایرانی در کشور ما از حقوق شهروندی برخوردار است؟ چرا؟

12-  پدر یا مادر شما در محیط کار چه حقوقی دارند؟ )سه مورد(

13- حیوانات و گیاهان از چه حقوقی برخوردار هستند؟ سه مورد بیان کنید.

14- سه مورد از حقوق هم تیمی های خود در هنگام ورزش یا بازی را بیان کنید.

15- آیا تنها در ارتباط با اعضای خانواده و دوستان خود دارای حقوق اجتماعی هستیم؟ چرا؟
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مف
د 

 ّ
در

ص )
 ا ل
لّ

)

من مسئوص هستم

 حقوق متقابل
ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم؛ یعنی همان طور که ما حقوقی در مقابل دیگران داریم، دیگران نیز حقوقی 

بر ما دارند.
 رابطه حقوق و مسئولیّت ها 

همراه هر حق، مسئولّیت ها و تکالیفی نیز وجود دارد و این دو به منزلة دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود. پس همان طور که ما 
حقوقی داریم، مسئول هم هستیم.

 مسئولیّت 
مسئولّیت یعنی وظایفی که هریک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم.

 مسئولیّت های مختلف
افراد در نقش های مختلف، مسئولّیت های مختلف دارند. بعضی افراد مسئولّیت های بیشتر یا مهم تری دارند و هیچ فردی نیست که مسئولّیتی 

نداشته باشد.
 مسئولیّت انسان نزد خداوند

خداوند نعمت های فراوانی به انسان عطا کرده است؛ بنابراین، هرکس وظیفه دارد خداوند را عبادت کند، از دستوراتش پیروی کند و شکرگزار 
نعمت های او باشد. 

 شکرگزار بودن 
شکرگزار بودن یعنی استفادة درست از نعمت ها، قدر نعمت ها را دانستن و هدر ندادن آنها

 مسئولیّت انسان نسبت به خود
 یکی از مسئولّیت های انسان مراقبت از خود است که به دو صورت می باشد: 

1( هرکس باید با خوردن غذاهای مناسب و ورزش و نظافت، از خود مراقبت کرده و از بدن خود در مقابل موقعّیت های خطرناک محافظت کند.
2( باید مراقب اعمال و رفتار خود بوده، مرتکب خطا و گناه نشویم.

 مسئولیّت هر فرد نسبت به اعضای خانواده 
1( در کارهای خانه با پدر و مادر همکاری کرده و از آنها اطاعت کنیم. 

2( به خواهر و برادران خود کمک کرده و از آنها مراقبت کنیم. 
3( به اعضای خانواده احترام گذاشته و هرگز با پدر و مادر تندی و گستاخی نکنیم.

 مسئولیّت هر فرد در برابر معلّمان و همکالسی ها 
1( مقررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت کنیم. 

2( با معلّمان و دیگر مسئوالن مدرسه با ادب و احترام برخورد کنیم.
3( به توصیه های معلّم توجه کرده و تکالیف را به موقع انجام داده و به همکالسی ها هم کمک کنیم. 

4( از اموال عمومی مدرسه محافظت کنیم.
 مسئولیّت هر فرد در برابر اعضای جامعه 

1( در محل زندگی طوری رفتار کنیم که همسایگان آزرده نشوند. 
2( برای حفظ امنیت، با اهالی محل و مسئوالن همکاری کنیم. 

3( به همراه هموطنان خود برای پیشرفت و آبادانی کشور تالش کنیم. 
4( عالوه بر کشور خود، در برابر مسلمانان جهان نیز مسئولّیت داریم.
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 مسئولیّت هر فرد در برابر محیط زندگی و عالم آفرینش 
1( برای آباد کردن محیط زندگی خود تالش کنیم. 

2( بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی حفظ نموده و به محیط زیست آسیب نرسانیم.
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  جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.
درست      نادرست  1-  شکرگزار بودن نشان دهندة مسئول بودن انسان است.    

درست      نادرست  2- تمام انسان ها از حقوق متقابل برخوردارند.  

درست      نادرست  3- داشتن حق رأی یکی از مسئولیّت های هر انسان است.    

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

4- وظایف و تکالیفی که هر فرد بر عهده دارد، چه نامیده می شود؟

  حقوق   نقش
  مسئولّیت   قانون

5- شکوفا ساختن توانایی ها و استعدادها، بیانگر مسئولیّت ............................... است.

  خداوند نسبت به انسان   انسان نسبت به خداوند
  انسان نسبت به دیـگران   انسان نسبت به خـــود

6- »مراقبت از خود«، یعنی مسئولیّت انسان در برابر:

  خداوند   خود
  دیگران   محیط زندگی

7- کدام مورد بیانگر مسئولیّت انسان در برابر دیگران است؟

  کمک به خواهر و برادر و مراقبت از آنها  تالش برای آباد کردن کشور خود
  مراقبت از بدن خود   شکرگزار نعمت های خــداوند بودن

8- »حفظ پاکیزگی و بهداشت در محیط زندگی«، بیانگر مسئولیّت انسان در برابر چیست؟

  خود   اعضای خانواده
  عالم آفرینش   خداوند

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

9-ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم، دارای ............................... هستیم.

10- همراه با هر حق، ..................... و ........................ وجود دارد و این دو به منزلة دو کفة ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود. 

11- همان گونه که ما انسان ها نسبت به یکدیگر حقوق متقابل داریم، به همان اندازه ................................... متقابل هم داریم.

12- وقتی فردی ............................... و ............................... خود را به خوبی انجام می دهد، می گویند او فردی مسئول است.

13- افراد در ............................... مختلف، مسئولیّت های مختلفی دارند.
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 به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

14- مسئولیّت به چه معناست؟

15- آیه ای از قرآن کریم دربارة مسئول بودن انسان در برابر خداوند بیان کنید.

16- منظور از حقوق متقابل چیست؟

17- فرزندان در برابر اعضای خانوادة خود چه مسئولیّت هایی دارند؟

18- ما در برابر جامعه و کشور خود چه مسئولیّت هایی داریم؟

19- منظور از شکرگزار بودن چیست؟

20- انسان چه مسئولیّت هایی در برابر خداوند دارد؟

21- هر فرد چه مسئولیّت هایی در برابر محیط زندگی خود دارد؟

22- مهم ترین مسئولیّت انسان نسبت به خود چیست؟ توضیح دهید.

23- دانش آموزان در برابر معلّمان، همکالسی ها و مدرسه چه مسئولیّت هایی دارند؟

24- کدام نهادها در مدارس زمینة مناسبی را برای فعالیت های دانش آموزان فراهم می کند؟

25- پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی به  چه فعالیت هایی می  پردازند؟

26- پیشگامان بسیج دانش آموزی چگونه روحیة همکاری و انقالبی بودن را در خود تقویت می کنند؟
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 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید.

درست      نادرست   1- مسئولیّت پذیر بودن به معنای داشتن تکالیف و وظایف مختلف است. 

درست      نادرست   2- مرتکب گناه و خطا نشدن یکی از مسئولیّت های انسان در برابر خداوند است.  

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

3- کدام یک از گزینه های زیر دربارة مسئولیّت انسان درست نیست؟

  در خانواده تمام اعضا باید با یکدیگر همکاری کنند.  هر ایرانی باید برای پیشرفت کشور خود تالش کند.
  حفظ امنیت در جامعه تنها بر عهده نیروی انتظامی است.  تمام مسلمانان جهان باید در برابر مشکالت یکدیگر را یاری دهند.

4- »برخورداری از محبت پدر و مادر« از ..................... فرزندان و »اطاعت از آنها« از ......... فرزندان در خانواده است.

  مسئولّیت - حقوق   مسئولّیت - مسئولّیت
  حقوق - مسئولّیت   حقوق - حقوق

5- » آلودگی هوا« به خاطر بی مسئولیّتی انسان در برابر ............................... است.

  اعضای خانواده   خود
  خداوند   محیط زندگی

6- همه گزینه ها، بیانگر »مراقبت انسان از خود« است به جز:

  ورزش و خواب کافی   ناسزا گفتن
  تغذیة مناسب   راستگویی

7- کدام گزینه دربارة مسئولیّت انسان درست نیست؟ 

  بعضی افراد مسئولّیت های بیشتری دارند.
  نقش های ما مسئولّیت های ما را تعیین می کند.

  احترام به پدر و مادر نوعی مسئولّیت برای اعضای خانواده است.
  مسئولّیت ها و تکالیف معلّمان و همکالسان بیشتر از حقوق متقابل آنهاست.

8- »دفاع از استقالل کشور« مسئولیّت انسان در برابر ............... و »پاسداری از خون شهدا« مسئولیّت انسان در برابر ................ است:

  خداوند - خود   جامعه - عالم آفرینش
  جامعه - جامعه   خانواده - محیط زندگی

9- »سالروز شهادت حسین فهمیده« چه روزی است و با چه عنوان نام گذاری شده است؟

  8 آبان - روز دانش  آموز   13 آبان - روز بسیج دانش  آموزی
  8 آبان - روز بسیج دانش  آموز  13 آبان - روز دانش  آموز
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 گزینه هایی را که به یکدیگر مربوط هستند در پرانتزهای مناسب قرار دهید.

-10

الف( دفاع از وحدت و استقالل کشور  مسئولیّت در برابر خانواده )          (  

ب( شکوفایی توانایی ها و استعدادهای خود  مسئولیّت در برابر محیط زندگی )          ( 

ج( محافظت از درختان و گیاهان  مسئولیّت در برابر خود )          (  

د( شکرگزار بودن  مسئولیّت در برابر جامعه )          (  

هـ( اطاعت از پدر و مادر    

 جملة ناتمام زیر را کامل کنید:

11- بسیجی کسی است که عاشقانه تا پای جان از  ...................................................................................................................... .

 با توجه به مطالب درس و آموخته های خود، به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.
12- آیا فرد بدون مسئولیّت وجود دارد؟ چرا؟

13- با ذکر مثالی بیان کنید چگونه حقوق متقابل، مسئولیّت متقابل نیز ایجاد می کند؟

14- به نظر شما در یک تیم ورزشی، کاپیتان و سرگروه چه مسئولیّت هایی در برابر اعضای گروه دارد؟ )سه مورد(

15- منظور از اموال عمومی چیست؟ افراد جامعه چه مسئولیّتی در برابر اموال عمومی دارند؟

2فصل 
قانون، قانون

: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ 3درس

: قانون گذاري 4درس
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الف( دفاع از وحدت و استقالل کشور  مسئولیّت در برابر خانواده )          (  

ب( شکوفایی توانایی ها و استعدادهای خود  مسئولیّت در برابر محیط زندگی )          ( 

ج( محافظت از درختان و گیاهان  مسئولیّت در برابر خود )          (  

د( شکرگزار بودن  مسئولیّت در برابر جامعه )          (  

هـ( اطاعت از پدر و مادر    

 جملة ناتمام زیر را کامل کنید:

11- بسیجی کسی است که عاشقانه تا پای جان از  ...................................................................................................................... .

 با توجه به مطالب درس و آموخته های خود، به سؤاالت زیر پاسخ بدهید.
12- آیا فرد بدون مسئولیّت وجود دارد؟ چرا؟

13- با ذکر مثالی بیان کنید چگونه حقوق متقابل، مسئولیّت متقابل نیز ایجاد می کند؟

14- به نظر شما در یک تیم ورزشی، کاپیتان و سرگروه چه مسئولیّت هایی در برابر اعضای گروه دارد؟ )سه مورد(

15- منظور از اموال عمومی چیست؟ افراد جامعه چه مسئولیّتی در برابر اموال عمومی دارند؟

2فصل 
قانون، قانون

: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ 3درس

: قانون گذاري 4درس
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 حقوق افراد و قانون
 هیچ یک از انسان ها در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط ندارند؛ بلکه تا آنجا می توان حق خود را اعمال کرد که مغایر قانون نباشد.

برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.
 دالیل به وجود آمدن قانون

1( حفظ حقوق افراد  
2( برقراری نظم و امنیت

 نتایج عدم رعایت قانون
رعایت نکردن قانون در جامعه عالوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود.

 احترام به حقوق دیگران
ایجاد نظم و امنیت و رعایت قوانین و مقررات به نفع همگان بوده و به نوعی احترام به حقوق دیگران است.

 مکان های عمومی و مقّررات آنها
کتابخانه، سینما، پارک، مسجد، ورزشگاه و ... مکان های عمومی هستند و مقررات مخصوص به خود دارند.

چرا به مقررات   قوانین نیاز داریم؟


