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 چرا به قانون نیاز داریم؟      3درس 

 نکات مهم درس
 حق  توانیم  می  جا   آن   تا  بلکه  نداریم؛  شرط   و  قید   بی  و  مطلق  آزادی   خود،   حقوق   از  استفاده  در  ما

 ا  ر  الهی  قوانین   خود  حقوق  از   استفاده  در  توانیم  نمی.    نباشد  قانون  مغایر   که  کنیم  رااعمال   خود

 .شویم  دیگران  زیان   و خسارت سبب  خود،  حق  اعمال  با  توانیم  یانمی  بگیریم  نادیده

 افراد   حقوق   حفظ   و   نظم  برقراری   جامعه،  در   قوانین   و   مقررات   آمدن   پدید   علل   ترین   مهم  از   یکی

 .است بوده

 امنیت   و   نظم برقراری  - 2  افراد  حقوق   حفظ:  -1  است   آمده وجود  به دلیل  دو  به   مقررات   و قانون

 به   احترام  نوعی  به  و  بوده  همگان  نفع  به  نیز   مرج  و  هرج  از  جلوگیری  و  امنیت  و  نظم  ایجاد  البته

 .است حقوق دیگران

 پایمال  باعث   اجتماعی  امنیت   و   نظم  زدن   هم  به   بر   عالوه   جامعه،  در   مقررات   و   قوانین   رعایت   عدم 

  .شود  می افراد شدن حقوق

 

 

 

 االت  متن       ؤس
 کنیم؟   مى   پیدا   حقوقى   زمانى  چه   در دیگران  به   نسبت  ما-1

 حقوقى  یکدیگر   به نسبت و   شود  مى  برقرار  دیگران  و   ما  میان   اجتماعى  روابط   اجتماع،  به ورود  با 

 .کنیم مى  پیدا 

 

 چرا؟   دارند؟   شرط   و  قید   بى و  مطلق  آزادى خود  حقوق  از  استفاده  در  انسانها  آیا-2

 مى  آنجا   تا   بلکه  نداریم، شرط  و قید  بى و  مطلق آزادى خود،  حقوق   از   استفاده  در   ما   از   یک  هیچ

 .نباشد  قانون   مغایر  که   کنیم  اعمال   را  خود  حق  توانیم
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 ..  حقوق   حفظ ..    و..   نظم  برقرارى ..  ،جامعه  در   قوانین  و  مقررات   آمدن   پدید   علل   ترین   مهم-3

 .است  بوده  افراد

 

 است؟  آمده بودجود  دلیلى  چه  به   مقررات   و   قانون -4

 امنیت   و   نظم برقرارى-2 افراد حقوق  حفظ-1  

 رشد اخالقی انسان ها   -3

 

 حقوق  ..  به احترام  نوعى  به   و   بوده  همگان   نفع به مرج  و هرج از  جلوگیرى   و امنیت و  نظم   ایجاد -5

 .است..    دیگران 

 

 .بنویسید  را جامعه   در   مقررات   و   قوانین  رعایت   عدم   مشکالت-6

 پایمال  موجب  اجتماعى امنیت و نظم  زدن   هم  به بر  عالوه  جامعه،  در مقررات  و   قوانین   رعایت   عدم

 .مى شود افراد حقوق  شدن

 

 

 

 فعالیت ها   
 

 وجوده  ب  شما   دراردوی  است   ممکن   دیگری شرایط  و   مشکالت  چه   بگوئید  و   کنید   همفکری  -1

 های مکان  به   و   کرده  ترک   را   اردو  رهبر  اطالع   بدون  گروه  اعضای  از   بعضی دارد  امکان؟  بیاید 

 . بروند خطرناک

 در   و   بنویسید   کاغذ   صفحه  یک  روی   اردو  مقررات  صورت   به   را   خود  تصمیمات  نتیجه اکنون- 2

 .بخوانید کالس

 شخصی  وسایل  حفظ   در   کس   هر  و  باشیم   داشته  مسئولیت   احساس دیگر یک  وسایل  به نسبت -1

 داشته باشد   را   دقت  نهایت  خود

  کنید  حفظ   را   آرامش و کرده  پرهیز خراش  گوش  و بلند  صدای   ایجاد   از   خواب   هنگام  -2

 دهید  قرار  خود   مخصوص   جای   در   را ها  آن  از  یک   هر  ظروف   و وسایل  از   استفاده  از   بعد-3

  باشید داشته  حضور  معین  ساعت  در گروهی  گردش   و   حرکت  زمان  -4
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 ؟  داشتند   را   موضوع  باره در نظر  اظهار   حق  اعضا  همه آیا-3

 اظهار   گروه  های  برنامه به نسبت توانند  می  ، احترام  ،   ادب  گرفتن  نظر  در با  گروه اعضای  همه   ،  بله 

 .کنند  نظر

 ؟   کردید   می   چه  کرد   می  مخالفت   شما   تصمیم   با  نفر  یک  گیری   تصمیم   از   پساگر-  4

 قوانین  تابع  باید  همه  ،   بود  گروهی   ما  اردوی  چون   اما .   گذاشتیم  می  احترام  او  نظر  به   چه   اگر

 . باشیم

 نادیده  حقوق  کدام  و دارد  پیامدهایی   چه کدام   هر  بگوئید و  کنید   توجه   ها  موقعیت  این  به -  5

 شود؟   می  گرفته 

 ؟   بریزد  کودکان   بازی محوطه  مقابل   پارکی  گوشه در  را   خود   خانه   های زباله  فردی  -

 . شود  می  آلوده زیست  محیط  و شود  می  گذاشته   پا  زیر   کودکان   و  ها   بچه  حقوق

 ؟  بگیرد  نان ،  اند   ایستاده  نانوایی در که  افرادی  صف  از   خارج  بخواهد  فردی  -

 . شود می   گذاشته  پا  زیر  هستند  صف   در که افرادی  حقوق

 ؟   دهد  نمی او به خواهد  می  خرید   برگه  او   از   مشتری  وقتی  ،  فروخته   را  ای  رایانه  که  ای  فروشنده -

 . است   گرفته  نادیده  را   مشتری  حقوق

  کنید  انتخاب  را  اجتماعی  گروه  مکان   یک   و شوید  تقسیم  گروه  چند  به -6

 آن  کارکرد  و ستون  یک  در را  مکان   آن  به   مربوط مقررات  آن  در که  کنید   رسم  ستونی   دو جدولی

 . شود   نوشته  مقابل  ستون  در   را

 دیگران   حقوق  به احترام  و   نظم صف  با   ورود :   بنزین  پمپ

 آرامش   ایجاد  ،  دیگران  حقوق  به احترام  مطالعه   هنگام  سکوت  رعایت :    کتابخانه

 بیماری   از   جلوگیری  ،   زیست  محیط  پاکیزگی  حفظ  پارک در زباله  نریختن :   پارک 
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 ی چهار گزینه ا االتؤس
 اند؟   کدام جامعه  در   مقررات   آمدن   بوجود  علل   مهمترین  -1

                               نظم برقرارى)     2                                                    عدالت   ایجاد )1

 × افراد حقوق  ،حفظ   امنیت   و نظم  برقرارى ) 4                                         افراد   حقوق   حفظ )    3

 

 .کنید  انتخاب  را  صحیح   ى گزینه -2

 برخوردارند   شرط   و قید  بى آزادى از خود  حقوق  از  استفاده  در ها  انسان 1

 نداریم  شرط  و قید  بى و  مطلق  خود،آزادى  حقوق  از استفاده  در ما  از یک  هیچ 2

 هستند   شرط   و   قید  بى  آزادى  داراى  خود   هاى  مسئولیت   از استفاده  در ها  انسان 3

 × نباشد قانون  مغایر که  کنیم   اعمال   را   خود   مسئولیت   توانیم  مى  آنجا   تا  ما  از هریک4 

 

 

 

 باشد؟   نمى   جامعه  در قانون  رعایت   عدم  هاى  پیامد  زیراز   موارد   از یک  کدام -3

 شود   مى  افراد  حقوق  شدن   پایمال  موجب)  2               ×شود  نمى ایجاد  جامعه  در خللى )1

 شود   مى  نظم زدن  هم به باعث  فقط )  4  رود         مى بین  از   اجتماعى  امنیت   تنها  )3

 

 ؟   است  زیر   موارد  از   یک  کدام   آمدن  پدید دالیل از  ،   افراد  حقوق  حفظ  و  نظم   برقرارى -4

 حکومت )    4  موسسات             )   3               ×مقررات و  قوانین )    2  عدالت               )1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




