پایه هفتم (مطالعات اجتماعی)
فصل اول :حقوق و مسئولیت های ما
(من حق دارم )1
 یکی از نیازها و ضرورت های مهم زندگی ما آشنایی با مسئولیت هایمان است .هر فرد باید هم
به حقوق خود آشنا باشد و هم وظایف خود را بداند.
 خداوند با آفرینش انسان ،حقوقی را به او اعطا کرده است .انسان ها از ابتدای خلقت و تولد
دارای حقوق طبیعی می شوند.
 همه انسان ها حق حیات دارند که مهمترین حق آنهاست .حق دارند از رحمت های الهی
برخوردار شوند .انسان ها حق دارند آزاد باشند یعنی برده و بنده انسانهای دیگر نباشند.
 ما در روابطی که به طور دائم با یکدیگر داریم ،از حقوقی برخوردار می شویم.
 در خانه و خانواده :هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
انتخاب نام خوب
گرفتن شناسنامه که نشان می دهد فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور
تعلق دارم.
  فرزندان حق دارند از محبت توجه پدر و مادر برخوردار باشند  .در همه موارد ومشکالت با من همراه هستند ،وقتی بیمار می شوم امکانات درمان فراهم می شود.
  حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعداد ها ی خود را شکوفا کنند.  همه افراد حق دارند غذا ،لباس و مسکن مناسب داشته باشند.  هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند و با به او صدمه بزند  مسخره کردن انسانهااز نظر قرآن گناهی بزرگ است.
 در مدرسه :هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازه سایر دانش آموزان توجه
کنند و مسئوالن یا معلمان تفاوتی بین او و دیگران قائل نشوند.
  هر دانش آموزی حق دارد نظرش را درباره مشکالت درسی یا روش های آموزشی درمدرسه ،مؤدبانه و محترمانه بیان کند.

 هیچ کس نباید در مدرسه مورد بی احترامی ،تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد. در محیط زندگی و کشور :هر فرد حق دارد در محیطی سالم ،تمیز و پاک زندگی کند.
  هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.  -همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

