
فصل اول: حقوق و مسئولیت های ما 

5 ............................................................  درس اول: من حق دارم 

9 ....................................................  درس دوم:  من مسئول هستم 

فصل دوم: قانون، قانون 

14 ............................  درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ 

  16 ......................................................  درس  چهارم: قانون گذاری 

فصل سوم: مقابله با حوادث 

20 ...................................  درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث 

 درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث ........................................... 23

فصل چهارم: تولید، توزیع، مصرف 

 درس هفتم: تولید و توزیع ....................................................... 26

30 ..............................................................  درس هشتم: مصرف 

فصل پنجم: محیط زندگی خود را بشناسیم 

34 ..........................................  درس نهم: من کجا زندگی می کنم؟ 

 درس دهم: ایران، خانءه ما .....................................................37

فصل ششم: از زیستگاه های ایران حفاظت کنیم  

43 .........................................  درس یازدهم: تنّوع آب و هوای ایران 

47 ............................  درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه های ایران 

52 .................................................................. آزمون نیم سال اول 

فصل هفتم: جمعیت و منابع 

 54 .................................................  درس سیزدهم: جمعیت ایران  

 59 .............................................  درس چهاردهم: منابع آب و خاک 

فصل هشتم: گردشگری در ایران 

 65 ..........................................  درس پانزدهم: گردشگری چیست؟ 

 درس شانزدهم: جاذبه های گردشگری ایران ................................ 69 

فصل نهم: سرزمین ما، کاوش در گذشته های دور 

 73 ......................................  درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ 

 77 .........................  درس هجدهم: قدیمی ترین سکونتگاه های ایران 

فصل دهم: شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان 

84 ...  درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران 

را  کشور  چگونه  باستان  ایران  امپراتوری های  بیستم:  درس   

89 ...................................................................... اداره می کردند؟

فصل یازدهم: اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی ایران باستان

 94 ......................  درس بیست ویکم: اوضاع اجتماعی در ایران باستان 

 99 ......................  درس بیست ودوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان  

فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن ایران باستان

103 ......  درس بیست وسوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان 

108 ........................  درس بیست وچهارم: دانش و هنر در ایران باستان 

112 ................................................................ آزمون نیم سال دوم 

114 ................................................................. پاسخ نامءه تشریحی 



5

 سورءه اسراء، آیءه70: »ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم ... و آن ها را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.«
موضوع آیه: گرامی بودن مقام انسان

 همءه ما مخلوق خداوند هستیم و خداوند انسان را عزیز، محترم و گرانقدر آفریده است.
 خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او عطا کرده است.

 منظور از حق، چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آن ها را دارد.
 انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی هستند.

 مهم ترین حق انسان ها، حق حیات و زندگی است.

چند نمونه از حقوق طبیعی انسان ها که به لطف خداوند، حق  برخورداری از آن ها را داریم

حیات و زندگی
استفاده از نعمت های الهی

کار و تالش برای تأمین نیازهای خود
ازدواج و تشکیل خانواده
انتخاب راه زندگی خود

آزادی و عدم بندگی انسان های دیگر
 انسان، نباید بنده و بردءه انسان های دیگر باشد؛ زیرا خداوند همءه انسان ها را آزاد آفریده است.

هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند؛ زیرا

از ابتدای تولد، با مادر، پدر و خانواده اش ارتباط برقرار می کند.
در مدرسه با معلمان و هم کالسی های خود رابطه برقرار می کند.

با بزرگ تر شدن ازدواج می کند، صاحب فرزند می شود و با همسر و فرزندان خود زندگی می کند.
در محّله و شهر و روستای خود، برای رفع نیازهای مادی و معنوی از دیگران کمک می گیرد.

 ما در روابطی که به طور دائم با یکدیگر داریم، از حقوقی برخوردار می شویم.
 هر فردی تبعءه یک کشور است، یعنی افراد هر کشور، بر مبنای قوانین آن کشور حقوقی دارند.
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مطالعات اجتماعی هفتم

انواع حقوق هر فرد

در خانه

و خانواده

1- حق داشتن نام،
نام خانوادگی و شناسنامه

انتخاب نام خوب توسط پدر و مادر
گرفتن شناسنامه توسط پدر

شناسنامه نشان می دهد هر شخص، فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق دارد.

برخورداری  حق   -2
و  محبت  از  همواره 

توجه پدر و مادر

دوست داشتن فرزندان و محبت پدر و مادر به آنان
فراهم نمودن امکانات درمان هنگام بیماری توسط پدر و مادر
گوش دادن اعضای خانواده به حرف های همدیگر و کمک برای 

رفع ناراحتی
قرار دادن فرصت برای فرزند و صحبت با او توسط پدر و مادر

احساس خوشحالی اعضای خانواده از بودن در کنار هم

3- حق سواد، تحصیل
و شکوفایی استعدادها

تالش برای تربیت فرزند توسط پدر و مادر
آموختن آداب و مهارت های زندگی به فرزند توسط پدر و مادر

فرستادن فرزند به مدرسه جهت تحصیل و فرد مفیدی 
برای کشورشدن توسط پدر و مادر

4- حق داشتن غذا، لباس و
مسکن مناسب  

فرزندان  خوب  رشد  برای  زندگی  وسایل  فراهم نمودن 
توسط خانواده

کمک به دیگران تا حّد توان مالی
اسالم،  نظر  از  بزند   صدمه  او  به  یا  کند  مسخره  را  دیگری  ندارد  حق  هیچ کس   -1

مسخره کردن، تهدیدکردن و ناسزاگفتن گناه بزرگی است.

در مدرسه

2- هر دانش آموز حق دارد به اندازءه سایر دانش آموزان مورد توجه واقع شود و تبعیضی بین او 
و سایر دانش آموزان وجود نداشته باشد.

3- هر دانش آموز حق دارد نظرش را دربارءه مشکالت درسی یا روش های آموزشی، مؤدبانه 
و محترمانه بیان کند.

معلمان  و  کند.  مسئوالن  بدنی  تنبیه  مدرسه،  در  را  دانش آموز  ندارد  4- هیچ کس حق 
مدرسه، با همءه دانش آموزان با اخالق نیکو و مهربانی و عدالت رفتار می کنند.

در محیط

زندگی و 

کشور

1- هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.

2- هیچ کس حق ندارد به اموال عمومی، مانند وسایل حمل و نقل عمومی خسارت وارد کند.

3- هر فرد حق دارد از خدمات پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

4- هیچ کشوری حق ندارد مردم کشورهای دیگر را از داشتن سالمت و خدمات بهداشتی 

و درمانی محروم کند.
5- همه حق دارند اگر کسی کار اشتباه و یا خطرناکی در جامعه انجام داد به او تذکر دهند 

و با روشی صحیح او را از آن کار باز دارند.

6- همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

 در کشور ما مؤسساتی هستند که با همکاری مردم برای بهداشت، سالمتی، آموزش و امنیت مردم تالش می کنند.
 همءه انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و ... دارای حقوق طبیعی هستند؛ زیرا همه مخلوق خداوند هستند و خداوند 

انسان را عزیز و محترم و گرانقدر آفریده است.
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حنا ارد مر د  حانم

 پاسخ درست را مشخص کنید.
 مهم ترین حق انسان چیست؟

 حق داشتن پدر و مادر   حق حیات و زندگی
 حق خوراک، پوشاک و مسکن    حق سواد

 چه کاری، از نظر قرآن گناهی بزرگ است؟

 تنبیه کردن   محبت نکردن
 مسخره کردن   مدرسه نداشتن

 انسان  از چه زمانی دارای حقوق طبیعی شد؟

 رفتن به مدرسه   حضور در اجتماع
 شروع کار   ابتدای خلقت

درست  نادرست  درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.  
 فرزندان حق ندارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.    

 انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بندءه انسان های دیگر باشند.   

 خانواده تا حدی که توان مالی دارد وسایل زندگی فرزندان را فراهم می کند تا آن ها به خوبی رشد کنند.   

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 مهم ترین حق انسان ها ............... است.

 هیچ کس نمی تواند به ............... زندگی کند. ما از ابتدای تولد با مادر، پدر، خواهر و خویشاوندان ............... برقرار می کنیم.

 انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای ............... می شوند.

 این که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلق دارم را ............... نشان می دهد.

 مسئوالن و معلمان مدرسءه ما با همءه دانش آموزان با اخالق نیکو و ............... و ............... رفتار می کنند.

 تبعءه یک کشور بودن موجب می شود افراد ............... بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.

 با فلش وصل کنید.

حق در محیط زندگی و کشور فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.

حق در مدرسه هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازءه سایر دانش آموزان توجه کنند.

حق در خانواده هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.

 جدول را کامل کنید.

توضیحاتحقوق انسان ها

در خانه و خانواده
-1

-2

در مدرسه
-3

 -4

در محیط زندگی و کشور
-5

-6
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مطالعات اجتماعی هفتم

 به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید.

 منظور از حق چیست؟

 سه مورد از حقوق فرزندان در خانه و خانواده را بنویسید.

 چند نمونه از حقوق طبیعی انسان ها را که خداوند به آنان عطا کرده نام ببرید. )3 مورد(

 چرا هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند؟

 »هر فردی تبعءه یک کشور است« یعنی چه؟

 حقوق یک دانش آموز در مدرسه را نام ببرید. )3 مورد(

 حقوق یک فرد در محیط زندگی و کشور را نام ببرید. )3 مورد(

 شناسنامه چه چیزی را نشان می دهد؟

 فرزندان چگونه از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار می شوند؟ )2 مورد(

 دانش آموزان چگونه باید نظرات و مشکالت درسی خود را با مسئوالن مدرسه در میان بگذارند؟

 جدول زیر را با توجه به سؤال های داده شده کامل کنید.

ی

خ

ی

سش

ر

ی

 مهم ترین حق انسان ها، حق ............... است. 

 هیچ کس حق ندارد دیگری را ............... کند یا به او صدمه بزند.

 مسئوالن مدرسه در مدرسه باید به دانش آموز توجه کنند و بین او و 

سایر دانش آموزان ............... قائل نشوند. 

 مسئوالن و معلمان مدرسءه ما با همءه دانش آموزان با اخالق نیکو و 

............... و عدالت رفتار می کنند.

 این که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلق دارم را ............... نشان می دهد.
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پاسـخ  
 گزینءه 
 گزینءه 

 گزینءه  
پاسـخ  

 نادرست
 نادرست
 درست

پاسـخ  
 حق حیات و زندگی  تنهایی ـ ارتباط

 حقوق طبیعی  شناسنامه
 مهربانی ـ عدالت  حقوقی

پاسـخ  
برخوردار  مادر  و  پدر  توجه  و  از محبت  دارند  فرزندان حق   

باشند.  خانواده

سایر  اندازءه  به  او  به  مدرسه  در  دارد  حق  دانش آموزی  هر   

دانش آموزان توجه کنند.  مدرسه

 هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند. 

 محیط زندگی و کشور
پاسـخ  

 حق داشتن نام، نام خانوادگی و شناسنامه
 حق برخورداری از محبت و توجه پدر و مادر

 حق دارد به او توجه کنند و مسئوالن مدرسه بین او و سایر 
دانش آموزان تبعیض قائل نشوند.

 هیچ کس حق ندارد، دانش آموز را در مدرسه، تمسخر و تنبیه کند.
 حق زندگی در محیطی سالم، تمیز و پاک

 حق داشتن امنیت در کوچه و خیابان

پاسـخ  
 چیزهایی که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی 

داشتن آن ها را دارد.
 حق داشتن نام، نام خانوادگی و شناسنامه ـ حق برخورداری از 
محبت و توجه پدر و مادرـ  حق سواد، تحصیل و شکوفایی استعداد.
 حق حیات و زندگی ـ استفاده از نعمت های الهی ـ کار و 

تالش برای تأمین نیازهای خود.
 زیرا از ابتدای تولد، با مادر و پدر و خانواده اش ارتباط برقرار می کند ـ 
برقرار  ارتباط  با معلمان و همکالسی های خود  به مدرسه می رود و 
می کند ـ بزرگ تر می شود، ازدواج می کند، صاحب فرزند می شود و با 
همسر و فرزندان خود زندگی می کندـ  در محله، شهر یا روستای خود 

برای رفع نیازهای مادی و معنوی از دیگران کمک می گیرد.
 یعنی افرادی که در یک کشور زندگی می کنند، حقوقی بر 

مبنای قوانین آن کشور دارند.
 حق دارد به او توجه کنند و مسئوالن مدرسه بین او و سایر 
دانش آموزان تبعیض قائل نشوندـ  حق دارد نظرش را دربارءه مشکالت 
درسی و روش های آموزشی، مؤدبانه و محترمانه بیان کندـ  هیچ کس 

حق ندارد دانش آموز را در مدرسه، مسخره کند یا به او صدمه بزند.
 حق زندگی در محیطی سالم، تمیز و پاک ـ حق استفاده از 
خدمات پزشکی و بهداشتیـ  حق داشتن امنیت در کوچه و خیابان.
 یعنی فرد، فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق دارد.
 فرصتی برای فرزند و صحبت با او اختصاص دهند ـ هنگام 

ناراحتی، به حرف های فرزند گوش داده و به او کمک کنند.
روش های  و  درسی  مشکالت  دربارءه  را  نظراتشان  باید   

آموزشی، مؤدبانه و محترمانه بیان کنند.
پاسـخ  

 حیات  مسخره

 تبعیض  مهربانی
 شناسنامه


	fe
	1
	2



