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مسئولیت   2درس   

 نکات مهم درس
ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم. همراه با هر حق،مسئولیّت 

 .هستند که باید تعادل آن ها حفظ شود  وجود دارد و این دو به منزله ی دو کفه ی ترازو   تکالیفیو  

وقتی   دهیم   انجام  را  ها  آن  رود   می  انتظار  و  داریم عهده  به ما  از   یک  هر  که  وظایفی   یعنی مسئولیّت

 .است  مسئولی   فرد   او گویند  می  دهد می  انجام  خوب  را   خود   تکالیف   و وظایف  فردی 

ز:ا عبارتند  من  های  مسئولیت   

هستم   مسئول   خداوند   نزد  در من:  خداوند  نزد   در  

 ی   کرده،وظیفه  عطا   ما   به   خداوند   که  فراوانی   های نعمت دلیل  به )الف

 از و  باشیم   هایش  نعمت شکرگزارو    کنیم  عبادت   را   او  که است  این  ما

کنیم   پیروی  ماست  خوشبختی  و   سعادت   برای  که  او   دستورات   

 ها  نعمت   ها،قدر  نعمت از صحیح  ی   استفاده  یعنی بودن گزار  شکر)ب

آنها   ندادن  هدر  به   و   دانستن   را  

 مراقبت ازخودم به صورت: خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر )  نسبت به خودم : الف   

 خواب کافی و ورزش   رعایت بهداشت و نظافت

 )مانند ترقّه بازی) حفاظت در برابر موقعیّت های خطرناک

 ب)شناخت استعدادهای خود و تالش در جهت شکوفایی آن 

 ج)مراقبت از اعمال و رفتار،مانند غیبت نکردن و دروغ نگفتن 

 مسئول هستم نیز  نسبت به دیگران و محیط زندگی و عالم آفرینش  
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     االت متن ؤس
 

 چیست؟   متقابل  حقوق - 1

همانطور شویم.  می  حقوق   آن  دارای  کنیم   می  برقرار دیگران  با  که  روابطی  در   ما  که  است   حقوقی

 که ما حق داریم دیگران نیزحقی برما دارند.

 

 مثال  با  شود   حفظ   آنها  باید تعادل  که   هستند ترازو  کفه   دو  منزله  به   مسئولیت   حق و  چرا- 2

 .دهید  توضیح 

 مند  بهره   مناسب   پوشاک  و خوراک  و   مراقبت   و محبت  از خانواده  در دارند  حق  کودکان   مثال  برای

 و   کنند  مراقبت  کودکان  از   تا   کند   می  ایجاد  وتکلیفی مسئولیت  و مادر   پدر  برای امر  این  و  شوند 

 .کنند  مهیا   را   آنها  زندگی  وسایل  تا  کنند  تالش

 و   وظیفه  نیز  وفرزندان  یابند  می حق  خود  فرزندان برگردن کارها این  با نیز  آنها   دیگر  طرف  از

 ما   که   طور   همان پس.  کنند  اطاعت   آنها  از  و بگذارند والدین خود احترام به که  دارند   مسئولیت 

  .هستیم    هم مسئول  داریم،  حقوقی

         

  ؟  چه   یعنی  مسئولیت   -3

 وقتی .دهیم انجام  را   آنها  رود  انتظارمی و  داریم عهده  به ما  از یک  هر  که  وظایفی  یعنی  مسئولیت 

 .است  فرد مسئولی   او گویند  می  دهد می  انجام  خوب  را   خود   تکالیف   و وظایف  فردی 

 

 ؟   باشد نداشته مسئولیتی  کسی   است   ممکن   آیا-4

 افراد  بعضی  است   ممکن   چه  اگر . دارند مختلف  های   مسئولیت   مختلف،  های  نقش در افراد

 .باشد  نداشته   مسئولیتی   که  نیست   فردی   هیچ اما  داشته باشند   تری  مهم  یا  بیشتر های  مسئولیت 

 

 هستم؟  مسئول   کسانی  چه  و   چیز  چه   برابر  در   من -5

 .هستم  مسئول   خداوند  نزد   در   من

 .هستم  مسئول   خودم   به نسبت  من

 .هستم  مسئول   دیگران  به نسبت  من

 .هستم مسئول  آفرینش  عالم   و   خود   زندگی   محیط  به نسبت  من
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 دارید؟ مسئولیتی  چه  خانواده   اعضای  به   نسبت   شما-6

 .کنم  می  همکاری   مادرم  و   پدر  با  خانه  های   کار  در   من

 .گذارم  نمی دیگران  بردوش  را  خودم   شخصی  وظایف

 می   مرا  خوشبختی  آنها  دهم؛چون می  گوش هایشان  نصیحت به و  کنم   می   اطاعت  مادرم   و   پدر  از

 .خواهند

 .نمایم می  مراقبت   آنها  از و  کمک   برادرانم و  خواهران   به   من

 .بگذارم احترام  ام  خانواده  اعضای به باید دانم  می

 .کنم صحبت  گستاخی  و تندی با  مادر   و پدر با  نباید   هرگز 

 .کنم  می   خودداری شود  می  آنها  ناراحتی باعث  که   کاری   یا   تصمیم  هر  از

 

 دارید؟ مسئولیتی  چه  خود   های   وهمکالسی  معلمان   به   نسبت   شما-7

 .کنم  می  رعایت   را   مدرسه  و کالس  نظم  و   مقررات 

 .کنم  پیشرفت  و   بیاموزم  من  تا  کنند   می  تالش   همه   مدرسه  در

 .کنم می  برخورد  احترام  و  ادب  با  مدرسه   مسئوالن   دیگر  و معلمان  با 

 .یادبگیرم  خوب   را   ها  درس کنم  می   سعی  و کنم  می   گوش  معلم  های توصیه  به

 .کنم می  آنهاکمک  به   و   هستم   مهربان  هایم   کالسی  هم   با . دهم انجام موقع  به  را  تکالیفم   و

 .کنم  می  محافظت است همه  به   متعلق   که   مدرسه  عمومی  اموال   از

 

 دارید؟ مسئولیتی  چه  جامعه   اعضای   به   نسبت   شما-8

 .نشوند  آزرده  همسایگان  که   کنم می  رفتار  طوری   ام  زندگی  محل   در

 .کنم  می  همکاری  مسئوالن   و محل  اهالی  با   امنیت   حفظ   برای

 .هستم  مسئول   دادند  جان   میهن  از دفاع و   اسالمی  انقالب   برای   که   شهیدانی  خون   برابر   در   من

 .تالش کنم  کشورم  آبادانی و   پیشرفت  برای  وطنانم هم  همراه  به دارم وظیفه  من

 .کنم  دفاع  میهن  استقالل  و وحدت  از دارم وظیفه

 .هستم  مسئول (  اسالمی امت) جهان  مسلمانان  برابر   در   کشورم   بر  عالوه  من

 

 چیست؟  خود  زندگی  محیط   به   نسبت  شما  مسئولیت - 9

 کنم؛  حفظ  ام  زندگی   محیط  در را  پاکیزگی  و  بهداشت 

 .نزنم  برهم   را   طبیعت  نظم .نرسانم آسیب  زیست   محیط  به
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 داریم؟  مسئولیتی  چه   خودمان  به نسبت  ما - 10

 و  خواب کافی   ونظافت،  بهداشت  رعایت  مضر، مواد  یا   غذاها  از پرهیز  و   مناسب غذای  خوردن   با   من

 کنم   می  مراقبت  بدنم  از   ورزش

 بی با  جاده  و   خیابان   از عبور  بازی،  ترقه   مثل  خطرناک  های   موقعیت   مقابل   در خودم  بدن   از   من

 .کنم  محافظت می  آن  نظایر   و   احتیاطی

 .کنم  شکوفا   را  آنها  و بشناسم را  خودم   استعدادهای  کنم تالش  باید  من

 و ندهم  انجام   گناه  یا  خطا  کار  پایم  و دست با.  نکنم  غیبت   یا  نگویم  دروغ  زبانم   با  کنم می  تالش  من

 .خود باشم  رفتار  و اعمال  مراقب 

 چه   است آگاه  گذرد   می  ما   فکر   و   قلب   در   آنچه از و  ما  رفتار  و اعمال  از   خداوندکه   به نسبت ما- 11

 داریم؟   وظایفی و  مسئولیت 

 باشم هایش نعمت شکرگزار  کنم،  عبادت  را   خداوند   که  است   این  من وظیفه

 .کنم  پیروی   است  من   خوشبختی   و   سعادت   برای که  او  دستورات  از

 .کنم  می  صحیح  استفاده ها  نعمت   از

 .دهم  نمی هدر  را   آنها  و دانم  می   را  ها   نعمت قدر

 

 

 

 

 

 فعالیت ها       
 

 آپارتمان   یک  در  و   است   فرزند   سه   و  همسر   دارای  او  است پزشک  و   دارد  سال  40  مسعودی   آقای  -

 ؟   دارد  به عهده مسئولیت هایی  چه  زیر   های  نقش از یک  هر  در  او  شما  نظر  به زندگی می کند

.   بگیرد  را  مهم  و  الزم   تصمیمات   حساس  مواقع  در.   بخرد را  خانه  نیاز  مورد   وسایل :    پدر   به عنوان 

 و  تحصیل   امکانات .   آورد فراهم  آنها  صحیح   تربیت  برای   تالش  ،  فرزندان به احترام  محبت و   مراتب 

 .  آنان  برای   مسکن  و  ،لباس  غذا  کردن  فراهم  استعدادهای فرزندان  شکوفایی

 امور   انجام   در همسر با  کار   تقسیم   و   همسرهمکاری  به   احترام  و  توجه   ،  محبت :    همسر  به عنوان  

 و   لباس   ،  غذا   مانند   زندگی  کردن وسایل  فراهم   ،  فرزندان   تربیت   در   همدلی  و  همکاری  ،  منزل 

 . مناسب   مسکن

 . کنند تالش آنها  بهبود  برای و رسیدگی  خود  بیماران  به :    پزشک   به عنوان 
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 ،   آنان  دیدار   ،  مادر   و پدر  به نسبت  واحترام   توجه  ،  محبت :    خود  مادر  و   پدر   فرزند   به عنوان 

 . آنان  به رسیدگی  و  کمک   و خواسته هایشان  برآوردن

 ،   همسایه برای مزاحمت  ایجاد   از   جلوگیری   ،  همسایه   به   احترام   و محبت:    همسایه   به عنوان 

 های  موقعیت   در همسایگان به همدلی  و کمک  و   مناسب  ارتباط  ،  اداره ساختمان  در   مشارکت 

 . مختلف

 را  تان   خانواده  اعضای   سایر   و خود  های  مسئولیت   آن  جدول   در و  کنید   کامل   را  (1  ) شماره  کاربرگه

 انجام این کاربرگ به عهده دانش آموز می باشد  .بنویسید

 با  سپس.  کنید  یادداشت  را   آنها  و بیاورید  خاطر   به داده، شما  به متعال خداوند  که   را  هایی  نعمت

 کارهایی  چه  گیرید   می   تصمیم  او  از اطاعت  و قدردانی  برای   بگویید  و کنید خود همفکری  دوستان

 .دهید  انجام 

جنگل و..... تصمیم می گیریم شکرگذار   –کوه   –نعمت زندگی کردن   – خانواده    -نعمت سالمتی

 نعمت های خدا باشیم نعمت های خدا را هدر ندهیم اسراف نکنیم 

 را  ،انسان   حق   »دست«  پا ،«   »   ،«    »چشم   «  و  گوش«   » حق     «رساله حقوق    »در    )ع( امام سجاد

 این  از یکی  حقوق  دربارۀ  و   کنید   مراجعه متن  این  به   خود،  معلم  راهنمایی  با  .اند  فرموده بیان

 .کنید  وگو  گفت  هم   با  بدن،  چهارعضو 

درست استفاده کنم مراقب باشم که با   من حق دارم که از گوش چشم پا و دستانم به خوبی و

مثال با چشمانم به کارهای که باعث گناه هستند نگاه نکنم هنگام اعضای بدنم مرتکب گناه نشوم  

 تماشای فیلم از دور به صفحه تلویزیون نگاه کنم.

 خود   بدن اعضای  از   پس   این  از که  بدهید  قول  آن  در   و   بنویسید خود   بدن   باره  در   ای   نامه   پیمان -

 باشید. تندرست و  سالم   تا  کنید اقبت میمر

 آن  به تا  نباشم تلویزیون و رایانه  جلوی   زیاد  و کنم  مراقبت  خود  های  چشم   از   می دهم  قول  من

 . نزنم صدمه

 استفاده  چیپس  و   پفک   مانند آور زیان  غذاهای   از   و   کنم  مراقبت  خود  معده  از  که   می دهم  قول  من

 . نشوم مریض  و   نرسد آن آسیبی به تا  نکنم

 

 پاسخ به عهده دانش آموز  چرا؟  هستید؟ عضو   مدرسه  اجتماعی  نهادهای از یک  کدام   در   شما

 یا   آموزان دانش  اسالمی  انجمن  آموزی، دانش  بسیج های برنامه  از   یک  کدام  در تاکنون  (الف

 .دهید توضیح  هایتان   کالسی   هم برای اید؟  کرده مشارکت  و   فعالیت   آموزی  دانش  سازمان 

 عهده دانش آموز پاسخ به  

 داشته  شما  شخصیت   بر  تأثیری   چه  آموزی  دانش  های   تشکلّ  های  برنامه   در   شرکت   شما   نظر   به   (ب

 پاسخ به عهده دانش آموز اید؟    آموخته  چیزهایی  چه  است؟
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 االت   چهارگزینه ای ؤس
 گویند؟  مى  چه  دهیم   انجام  را  ها   رود آن  مى انتظار   و   داریم  عهده   بر  ما  از   یک  هر  که  وظایفى   به-1

 حق)  4                    ×مسئولیت)  3                  طبیعى  حقوق )  2                  متقابل   حقوق )1

 .کنید  انتخاب  را   نادرست ى   گزینه    -2

 .کنم  شکوفا  را  ها  آن و بشناسم را  خود  هاى استعداد  دارم وظیفه  من (1   

 ×نیستم  مسئول   جهان   مسلمانان   به نسبت   من (2  

 .هستم  مسئول   شهیدان   خون  برابر در من   )3

 .کنم  دفاع  خود   میهن   استقالل   و   وحدت   از   دارم   وظیفه   من )  4  

 :یعنى  بودن  شکرگزار -3   

 دانستن  را  ها   نعمت قدر)  2                    خداوند   هاى نعمت از صحیح  ى استفاده )1

 × است  صحیح   موارد  ى   همه )  4                                            ها  نعمت ندادن هدر  به) 3  

 

 مورد   کدام  به کنم مربوط  مى  تالش   کشورم   آبادانى  و  پیشرفت  براى هموطنانم  همراه به من -4

 است؟

 مدرسه   به   نسبت  من  مسئولیت )   2  وند         خدا  به   نسبت   من   مسئولیت  )1

 خانواده   به   نسبت   من   مسئولیت)   4           ×جامعه  به   نسبت  من مسئولیت )3

 

 .است  فرزندان   بر  مادر   و پدر  حقوق  از  مورد   کدام-5

 .کنند تهیه  را   آنها   زندگى  وسایل )  2              .  کنند   مراقبت   کودکان   از ) 1

 اطاعت  آنها  از   و   بگذارند احترام  خود   والدین  به فرزندان)  4       .کنند  محبت   خود   کودکان  به )3

 × کنند

 

 ؟   شود   حفظ   ها  آن  تعادل   باید   و   ه  بود   ترازو ى  کفه   دو  ى منزله  به   ،  زیر   موارد  از   یک  کدام -6

 همیارى                و   همدلى)      2           عبادت                      و   گزارى   شکر ) 1

 تکالیف   و   مسئولیت )    4                                   ×مسئولیت  و حقوق)    3  

 

 . هستیم.......................    داراى  ،   داریم دیگران   با   که   روابطى  ما در  -7  

  آزادى )   4          مسئولیت    )    3               ×متقابل  حقوق )  2          طبیعى       حقوق  )1

 

 




