مطالعات اجتماعی پایه هفتم
(من مسئول هستم )2
 همانطور که شما دارای حق و حقوقی هستید و دیگران باید به این حق و حقوق احترام بگذارند،
آنها نیز دارای حق و حقوقی هستند که شما باید به آن احترام بگذارید .در واقع در روابطی که
با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم .همان طور که پدرو مادر مسئول مراقبت،
سالمتی و بزرگ کردن ما هستند ما هم وظیفه داریم تا از آنها اطاعت کنیم و به آنها احترام
بگذاریم.
پس همان طور که ما حقوق داریم ،مسئول نیز هستیم.
 مسئولیت های من نزد خداوند:
خداوند متعال نعمت های فراوانی به من عطا کرده است .عقل و تفکر ،استعداد ،خانواده خوب،
سالمتی و ...
وظیفه من در مقابل خداوند متعال عبادت و شکرگذاری بسیار اوست و همینطور پیروی از دستورات
او برای سعادت و خوشبختی " شکرگزاری ،استفاده صحیح از نعمت ها ،قدر نعمت ها را دانستن و
به هدر ندادن آنهاست" .
 من نسبت به خودم مسئول هستم:
یکی از مسئولیت های مهم من مراقبت از خودم است .بدن من یکی از شگفتی های خلقت است.
  من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر ،رعایت بهداشت و نظافت،ورزش و خواب کامل از بدنم مراقبت می کنم.
  من تالش می کنم استعدادهای خود را بشناسم و آنها را شکوفا کنم.  از جنبه های دیگر نیز مراقب بدنم هستم ،با زبانم دروغ نگویم ،یا غیبت نکنم و با دستو پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم.
 من نسبت به دیگران مسئول هستم:
در خانه ① :در کارها به پدر و مادرم کمک می کنم.

② از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم.

③ به خواهر و برادرم کمک می کنم.
④ به اعضای خانواده احترام می گذارم.

در مدرسه ① :مقررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت می کنم.
② با معلمان و دیگر مسئوالن مدرسه با ادب و احترام برخورد می کنم.
③ به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را خوب یاد بگیرم.
④ از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت کنم.

با اعضای جامعه ① :در محیط زندگی طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.
② پاسدار خون شهیدان که برای انقالب و دفاع از میهن جان دادند هستم.
③ برای حفظ امنیت با اهالی محل و مسئوالن همکاری می کنم.
④ وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن دفاع کنم.
⑤ عالوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان و همه انسان ها ،مسئول هستم.
محیط زندگی خود و عالم آفرینش:
① باید برای آباد کردن محیط زندگی ام تالش کنم.
② سعی می کنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی حفظ کنم و به محیط زیست آسیب
نرسانم.

