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من حق دارم  1درس   

 نکات مهم درس

 را  آن  داشتن  شایستگی  ،  خود   انسانی  مقام   دلیل  به انسان   یک  که   است   چیزهایی  حق  از   منظور

 . هستند  طبیعی  حقوق   دارای  تولد و  خلقت   ابتدای  از ها  انسان  .دارد

 

از  عبارتند   خانواده  و خانه  در ما  حقوق : • 

شناسنامه   و   خانوادگی  نام و نام داشتن حق)  الف  

                                مادر   و پدر  توجه و  محبّت   از برخورداری  حق)  ب

خود   استعدادهای شکوفایی  و تحصیل  و   سواد   داشتن  حق)  ج  

مناسب   مسکن   و   لباس   ،  غذا   از   برخورداری  حق)  د  

 

 

از  عبارتند   مدرسه در  ما  حقوق    : • 

ی بین او تبعیض وواقع شود   توجه  مورد   آموزان  دانش   سایر   اندازه  به دارد حق  آموز  دانش  هر) الف

.نشوند  قائل   ودیگران   

.کند  بیان  محترمانه   و   دبانهمؤ  مدرسه  مسائل مورد  در را  خود   نظرات  دارد   حق  آموز   دانش  هر)  ب   

 نگیرند   قرار   بدنی تنبیه  یا  تمسخر  مورد   دارند حق  آموزان   دانش )  ج

 

از  عبارتند   کشور  و زندگی  در ما  حقوق  : • 

                       پاک   و   تمیز   ،   سالم  محیطی  از   برخورداری  حق)  الف

بهداشتی و   پزشکی مناسب  خدمات   از برخورداری  حق)  ب  

 خیابان   و  کوچه   در   امنیّت   از برخورداری  حق)  ج

 اشتباه یا خطرناکی در جامعه انجام داد،همه حق دارند اگر کسی کار  ت(

 .او تذکر دهند و با روشی صحیح، وی را از آن کار باز دارند  به   
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                    متن  االتؤس

 
 ؟   چیست   حقوق  این  از منظور است  کرده   اعطا   او   به   حقوقی   انسان، آفرینش  با  خداوند   -1

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

 .شوند  می طبیعی  حقوق  دارای  و تولد   خلقت  ابتدای   از   ها  انسان. دارد

 

 بنویسید؟  را  برخوردارند  آن  از ها  انسان   که   را  حقوقی   از   مورد   چند - 2

 از دارند حق  است آنها  آنها حق  ترین  مهم   که  دارند   زندگی   یا  حیات   حق   ها  انسان   همۀ مثال  برای

 تشکیل  و   کنند   ازدواج کنند،  کار وتالش   خود نیازهای   تأمین   برای شوند  برخوردار الهی  های   نعمت

 یعنی  باشند؛   آزاد   دارند  حق  ها  انسان   کنند  انتخاب  را  خود  زندگی  راه  بگیرند   یاد   خانواده بدهند،

.است  آفریده راآزاد  آنها  نباشند زیراخداوند   دیگر   های   انسان   بنده و  برده   

 

 ؟   کند؟چرا   زندگی  تنهایی  به تواند  می  کسی   آیا - 3

 از   ما  گیریم  می کمک دیگران از  خود   معنوی   و مادی  های  نیاز   رفع  برای   روستا   و   شهر  یا   محله   در   ما

 می  مدرسه  به  سپس  کنیم  می  ارتباط برقرار  خویشان   و  خواهر   و  برادر  و   پدر  و  مادر   با  تولد  ابتدای 

 ازدواج   شویم،  می  تر  بزرگ  وقتی.  ارتباط داریم  هایمان  وهمکالسی  معلمان  با  روز  هر  نیز  آنجا  و  رویم

 . کنیم  می  زندگی  فرزندان   و همسر با  شویم،  می  فرزند  کنیم،صاحب  می

 

؟  باشند  داشته  توانند   کشورمی  یک   قوانین   مبنای  بر  حقوقی  افراد  صورت  چه   در-4  

باشند.  کشور   آن  تبعه  که  صورتی   در  

 

 .بنویسید را  خانه   در خود  حقوق  از  هایی  نمونه- 5

باشد   داشته  وشناسنامه   خانوادگی   نام  و   نام  دارد  حق  فرد  هر  

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

کنند   شکوفا   را   خود   استعدادهای   و کنند تحصیل  و   شوند   سواد  با  دارند حق  همه  

باشند   داشته  مناسب   مسکن  و   لباس غذا،  دارند  حق  افراد  همۀ  
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.بنویسید را  مدرسه   در   خود   حقوق   از   هایی  نمونه   -6 

 یا  کنندومسئوالن  توجّه  آموزان   سایردانش   اندازۀ به او  به مدرسه  در دارد  حق   آموزی  دانش  هر

 نظرش  دارد   حق  آموزی  هردانش  نشوند   قائل  دیگران  و او  بین تبعیضی  باره این   در   مدرسه   معلمان 

 کند هیچ  بیان  محترمانه   و مؤدبانه  مدرسه،  در آموزشی های یا روش  درسی  مشکالت   دربارۀ  را

بگیرد.  قرار   بدنی   تنبیه   یا   تمسخر   مورد   مدرسه   در   نباید  کس  

 

 .بنویسید را  کشور   و  زندگی   محیط  در خود  حقوق  از هایی  نمونه -7

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

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

 باشند داشته  امنیت   خیابان   و   کوچه  در دارند حق  همه

 

 

 

 

     فعالیت ها
 

 ؟  دهید  توضیح  را   آنها از  برخورداری  حق  و الهی  های   نعمت از مورد  چند -1  فعالیت 

 استعداد داشتن نعمت ،  پوشاک  و خوراک  نعمت  ،  خانواده   نعمت محبت  و   عشق  برخورداری  نعمت

 برای آب  و   جانوران  گیاهان،  از استفاده.   کردن  نیاز   و   راز  حق  و آن شدن   شکوفا   وحق   توانایی  و

 و   زندگی  نیازهای  تأمین  برای   معادن   و   منابع از استفاده  کشیدن،  نفس   هوابرای   از   استفاده  تغذیه،

 داشتن   و   آموختن استعداد  از برخورداری  دیگران،  محبت  از  برخوردارشدن   وسایل،  و  ابزار  ساختن

 ...شعور  و عقل  قوه

 

 حقوق  دارای..   و  فقر   ،  ثروت   ،  اعتقادات   ،  زبان   ،  نژاد  ،  قوم   از   نظر  صرف  انسانها   همه   آیا  -2فعالیت  

 ؟   چرا   ؟   هستند  طبیعی

 طبیعی   حقوق   دارای .    دارند ...    و   اعتقادی   ، نژادی نظر از که  هایی  تفاوت  از  نظر  صرف  انسانها   بله 

 . هستند  مشترک   بودن انسان در  همه  و   است   آفریده یکسان   را   همه زیراخداوند  ،  هستند 

 

 

 




