


آموزش به روش
نقشه مفهومی

حقوق متقابل 
 ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم. 

 همان طور که ما حق داریم، پدر و مادر، معلم، همسایگان، دوستان و ... نیز حقی بر ما دارند.

مسئولیت 
 تعریف: وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم.

 مسئولیت پذیری: زمانی که فرد وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد.
 افراد در نقش های مختلف مسئولیت های مختلف دارند.

 بعضی افراد مسئولیت های بیشتر یا مهم تری دارند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

رابطة بین حق و مسئولیت 
 به منزلة دو کفه ترازو هستند که باید تعادل شان حفظ شود.

 حق: بهره مندی از محبت، مراقبت، خوراک و پوشاک مناسب 
 مسئولیت: احترام و اطاعت از والدین 

 حق: برخورداری از اطاعت و احترام کودکان 
 مسئولیت: مراقبت از کودکان و مهیا کردن وسایل زندگی آنها 

افرادی كه در قبالشان مسئولیت داريم
  نعمت های فراوانی را به ما عطا کرده است )عقل، فکر، استعداد، خانواده، خوراک، پوشاک و ...(.

 عبادت خداوند 
 شکرگذاری از نعمت های او 

 شکرگذاری: استفاده صحیح از نعمت ها، قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آنها.
 پیروی از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی ما است.

 شناسایی استعدادها و شکوفا کردن آنها 
  بدن ما یکی از شگفتی های خلقت است. هر یک از اعضای آن از ده ها بخش تشکیل شده که مانند یک دستگاه 

پیچیده و برنامه ریزی شده وظایفی دارد.
 پرهیز از غذاها و مواد مضر و خوردن غذای مناسب

 رعایت بهداشت و نظافت 
 خواب کافی 

 ورزش 
 سرما و گرمای شدید 

 ترقه بازی 
 عبور از خیابان با بی احتیاطی 

من مسئول هستم 2

 مثال 
 کودک

 پدر و مادر 

 1( خداوند
 وظایف ما

 2( خود

 مراقبت از خود
 انواع مراقبت 

 محافظت در برابر موقعیت های خطرناک 

 جسمی 

خداوند از اعمال و رفتار ما و آنچه در قلب و فکرمان می گذرد آگاه است.
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مطالعات اجتماعی هفتم
 با زبانمان دروغ نگوییم و غیبت نکنیم.

 با دست و پایمان کار خطا و یا گناه نکنیم.
 مراقب اعمال و رفتارمان باشیم.

 همکاری با پدر و مادر در کارهای خانه
 انجام دادن کارهای شخصی خود

 اطاعت از پدر و مادر و گوش دادن نصیحت هایشان 
 کمک کردن و مراقبت از خواهران و برادران 

 احترام گذاشتن به پدر و مادر و عدم تندی و گستاخی با آنها
 خودداری از انجام هر کاری که باعث ناراحتی خانواده می شود.

 رعایت مراقبت و نظم کالس و مدرسه
 برخورد مؤدبانه و محترمانه با معلمان و دیگر مسئوالن مدرسه

 گوش کردن به توصیه های معلمان و انجام به موقع تکالیف
 مهربانی و کمک به هم کالسی ها

 محافظت از اموال عمومی مدرسه
 رفتار درست با همسایگان و عدم آزردگی آنها در محل زندگی

 همکاری با اهالی محل و مسئوالن برای حفظ امنیت
 ادامة راه شهیدان انقالب اسالمی

 تالش برای پیشرفت و آبادی کشور
 دفاع از وحدت و استقالل کشور

 مسئولیت در برابر مسلمانان جهان و همة انسان ها
 تالش برای آباد کردن محیط زندگی خود 

 حفظ بهداشت و پاکیزگی محیط زندگی خود 
 آسیب نرساندن به محیط زیست و بر هم نزدن نظم طبیعت 

نهادهای زمینه ساز مسئولیت های اجتماعی در مدارس 
 عاشقانه و شجاعانه تا پای جان از اسالم و قرآن و انقالب در مقابل دشمنان دفاع می کند. 

 با ظالمان می جنگد.
 همواره آماده کمک به همنوعان است.

 برگزاری دوره های آموزشی، علمی، فرهنگی و رزمایشی
 برگزاری کالس های قرآن و معارف 
 گرامی داشت مناسبت ها و ایام اهلل 

 برگزاری مسابقات ورزشی 
 جمع آوری و نشر آثار شهیدان و شهدای دانش آموز

 نوجوانان و جوانان دانش آموز بسیجی در پیروزی انقالب اسالمی، دفاع مقدس و دیگر عرصه های اسالمی نقش مؤثر و ممتازی داشته اند.
 روز بسیج دانش آموزی: هشتم آبان، سال روز شهادت، شهید حسین فهمیده

 سخن معروف امام خمینی)ره(: رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم، بزرگ تر 
است با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.

 ادارة امور مدرسه
 تشکیل گروه های علمی و کمک به دانش آموزان دیگر 

 ادارة تعاونی مدرسه
 دوستی با طبیعت 

 معنوی 

 3( اعضای خانواده 

 4( معلمان و هم کالسی ها

 5( اعضای جامعه 

 6( محیط زندگی و عالم آفرینش

 بسیج دانش آموزی

 سازمان دانش آموزی: فعالیت ها

 بسیجی فردی است که 

 فعالیت ها 

»سازمانبسیجدانشآموزی«

»سازماندانشآموزی«
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درس دوم: من مسئول هستم
 آمادگی برای امداد و نجات 

 شرکت در اجرای مراسم عبادی 
 گرامی داشت مناسبت ها و ایام اهلل 

 انجمن های اسالمی 

  -  

درس 2: من مسئول هستم

ما در روابطي كه با ديگران برقرار مي كنیم، دارای ........................  هستیم. )امتحانی(. 1

چرا گفته می شود حقوق متقابل مانند دو كفة ترازو است كه بايد متعادل باشد؟. 2

همان طور كه ما حقوقي داريم، ........................ هم هستیم.. 3

مسئولیت چیست؟ )امتحانی(. 4

»فرد مسئول« كیست؟ )امتحانی(. 5

آيا همة افراد مسئولیتي دارند؟. 6

انواع مسئولیت های افراد را نام ببريد.  )امتحانی(. 7

من در نزد خداوند مسئول هستم

آية 40 سورة نمل » ... اين از فضل پروردگار من است تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر مي كنم يا كفر مي ورزم؟« دربارة كدام يك از وظايف ما مي باشد؟ . 8

چند مورد از نعمت هايي كه خداوند به ما عطا كرده است را نام ببريد.. 9

وظیفة ما در قبال نعمت هاي خداوند چیست؟. 10

»شكرگزار بودن« يعني چه؟)امتحانی(. 11

خداوند از چه چیزهاي ما آگاه است؟. 12

من نسبت به خودم مسئول هستم

يكي از مسئولیت هاي شما نسبت به خودتان چیست؟. 13

چرا بدن انسان از شگفتي هاي خلقت است؟. 14

شما با انجام چه فعالیت هايي از بدن خود مراقبت مي كنید؟. 15

چند مورد از موقعیت هاي خطرناكي را كه در آن شرايط بايد از خود محافظت  كنید بیان كنید.. 16

شما در قبال استعدادهاي خود چه مسئولیتي داريد؟. 17

انسان از جنبه هاي معنوي چگونه بايد مراقب بدن خود باشد؟ )امتحانی(. 18

من نسبت به ديگران مسئول هستم

افراد نسبت به چه كساني مسئول هستند؟ )امتحانی(. 19

شما در كارهاي خانه چگونه و با چه كساني همكاري مي كنید؟. 20

شما در برابر خواهران و برادران خود چه مسئولیتی داريد؟. 21

»اتحاديه انجمن های اسالمی دانش آموزان«
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مطالعات اجتماعی هفتم
شما با خانواده چه رفتاري بايد داشته باشید؟ )امتحانی(. 22

ما بايد در كالس و مدرسه ........................ و ........................  را رعايت كنیم.. 23

معلمان و مسئوالن مدرسه به چه علت براي دانش آموزان تالش مي كنند؟. 24

شما با مسئوالن مدرسه و همكالسي هايتان چگونه برخورد مي كنید؟)امتحانی(. 25

چرا بايد از اموال عمومي مدرسه محافظت كنیم؟. 26

در محل زندگي خود چگونه بايد رفتار كنیم؟. 27

شما براي حفظ امنیت افراد در محله چه بايد انجام دهید؟. 28

چرا ما در برابر خون شهیدان مسئول هستیم؟. 29

ما در برابر كشور خود چه مسئولیت هايی داريم؟. 30

افراد عالوه بر حمايت از كشورشان در برابر چه كساني مسئول هستند؟. 31

من نسبت به محیط زندگي خود و عالم آفرينش مسئول هستم

جلوه هايي از عظمت خلقت خداوند را نام ببريد.. 32

شما نسبت به محیط زيست چه وظیفه اي داريد؟ )امتحانی(. 33

 

جاهای خالی را با عبارات مناسب كامل كنید.. 34

 من در نزد خداوند .................. هستم.

 هیچ فردي نیست كه ........................ نداشته باشد.

 وظیفة من اين است كه خداوند را عبادت كنم و ........................ نعمت هايش باشم.

 افراد وظیفه دارند از وحدت و ........................ میهن دفاع كنند.

 من از بدن خودم در مقابل موقعیت هاي ........................ محافظت مي كنم.

 وقتی فرد وظايف و تكالیف خود را به خوبی انجام می دهد می گويند او فرد ........................ است.

جمالت درست را با  و جمالت نادرست را با  مشخص كنید. . 35

 مسئولیت ها و تكالیف مهم تر از حق هستند. 

 همراه با هر حق، مسئولیت هايی وجود دارد. 

 افراد در نقش هاي مختلف، مسئولیت هاي يكسان دارند. 

 آب، خاک، نور و آتش از جلوه هاي عظمت خلقت خداوند هستند. 

 هر يك از اعضاي بدن مانند يك دستگاه پیچیده و برنامه ريزي شده وظايفي را بر عهده دارد. 



15

درس دوم: من مسئول هستم

پرسش های مفهومی زير را به صورت تشريحی پاسخ دهید.. 36

 هر يك از مسئولیت های زير مربوط به چه چیز يا چه كسانی است؟ وصل كنید.

شكرگذاری از نعمت ها  

رعايت بهداشت و نظافت فردی 

با پدر و مادر خود با گستاخی صحبت نكردن 

آسیب نزدن به درختان 

 مسئولیت ما نسبت به خودمان

 مسئولیت ما نسبت به خدا

 مسئولیت ما نسبت به محیط زندگی

 مسئولیت ما نسبت به اعضای خانواده

 افراد نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیت هايی دارند؟ 3 مورد نام ببريد.

 پنج مورد از وظايف و مسئولیت های خود در برابر اعضای جامعه را بنويسید؟

 چهار مورد از فعالیت های نهاد بسیج دانش آموزی را نام ببريد.

 مسئولیت يعنی چه؟ دو مورد از مسئولیت دانش آموزان نسبت به معلم را بنويسید.

به فعالیت های عملكردی زير پاسخ دهید.. 37

 دو مورد از مسئولیت های خود در قبال اعضای خانواده را بنويسید.

 پدر                                 مادر                                                    خواهر و برادر

 باتوجه به تصاوير پاسخ دهید، شما در برابر چه چیز و چه كسانی مسئول هستید.

 آيا شما عضو نهادهای اجتماعی مدرسه خود هستید؟ اين نهادها چه تاثیرات مثبتی دارند؟
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مطالعات اجتماعی هفتم

آموزش به روش
نقشه مفهومی

علل شكل گیری قوانین و مقررات 
 حفظ حقوق افراد 

 برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج: به نفع همگان بوده و نوعی احترام به حقوق دیگران است.

اثرات عدم رعايت قوانین و مقررات در جامعه 
 بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی 

 پایمال شدن حقوق افراد 

ما انسان ها در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا جایی می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد؛ 
مثال: نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

  -  

فصل 2: قانون، قانون

به علت وجود چه چیزي تمام نهادها و مسئولیت هايشان در جامعه بايد طبق يك روال و برنامة خاص انجام شود؟. 1

چرا به قانون و مقررات نیاز داريم؟. 2

درس 3: چرا به مقررات و قوانین نیاز داريم؟

چگونه روابط اجتماعي میان ما و ديگران برقرار مي شود؟. 3

آيا انسان ها در استفاده از حقوق خود داراي آزادي مطلق هستند؟ با مثالي شرح دهید. )امتحانی(. 4

يكي از مهم ترين علل پديد آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست؟)امتحانی(. 5

مكان هاي عمومي كه مقررات مخصوص به خود دارند را نام ببريد.. 6

دو دلیل مهم به وجود آمدن قوانین و مقررات در جامعه را بنويسید. )امتحانی(. 7

ايجاد نظم و امنیت در جامعه چه تأثیري دارد؟ )امتحانی(. 8

عدم رعايت قوانین و مقررات در جامعه چه پیامدهايي دارد؟ )امتحانی(. 9

چرا به مقررات و 
قوانین نیاز داریم؟

3   

رعايت بهداشت، نظافت و ورزش، مسئولیت من در مقابل چیست؟. 38
 خودم  محیط زندگي  خانواده  جامعه

به وظايفي كه هر يك از ما داريم و انتظار مي رود آن  ها را انجام دهیم، چه مي گويند؟. 39
 تکالیف  مسئولیت  حق  همکاري

آباد كردن محیط زندگي، جزء كدام گروه از مسئولیت هاي ما مي باشد؟. 40
 مسئولیت ما نسبت به اعضاي خانواده  مسئولیت ما در محیط زندگي

 مسئولیت ما در نزد خداوند  مسئولیت ما در برابر اعضاي جامعه

»شكرگزار بودن« يعني چه؟. 41
 استفاده صحیح از نعمت ها  هدر ندادن نعمت ها

 قدر نعمت ها را دانستن    همة موارد

»با زبانم دروغ نگويم يا غیبت نكنم« بیانگر مسئولیت من در مقابل كیست؟. 42
 مسئولیت در نزد خداوند   مسئولیت نسبت به خودم

 مسئولیت نسبت به محیط زندگي   مسئولیت نسبت به دیگران

»عبادت خداوند و پیروی از دستوراتش« مربوط به كدام گزينه است؟ . 43
 مسئولیت ما نسبت به خودمان  مسئولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش 

 مسئولیت ما در نزد خداوند  مسئولیت ما در نزد دیگران 

»پرهیز از غذاها يا مواد مضر و خوردن غذای مناسب« مسئولیت من در مقابل چیست؟ . 44
 خدا   خلق  خودم  محیط زندگی 

ما در روابطی كه با ديگران برقرار می كنیم دارای حقوق ........................ هستیم. . 45

 طبیعی  اجتماعی  متقابل   مسئولیت 

كدام گزينه نادرست است؟ . 46

 مسئولیت ها و تکالیف به منزلة دو کفة ترازو هستند که باید تعادل آن ها حفظ شود. 
 افراد در نقش های مختلف، مسئولیت های مختلف دارند. 

 سعی می کنم به محیط زیست آسیب نرسانم و نظم طبیعت را بر هم نزنم. 
 من در خانواده تنها نسبت به وظایف شخصی خودم مسئول هستم. 

گزينه نادرست را انتخاب كنید؟. 47
 من وظیفه دارم استعدادهای خود را شناخته و شکوفا کنم.

 من نسبت به مسلمانان جهان مسئولیتی ندارم.
 من در برابر خون شهیدان مسئول هستم.

 من وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن خود دفاع کنم.
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مطالعات اجتماعی هفتم
آيین هاي زيباي عید نوروز را نام ببريد.. 64

سازمان ملل متحد چه تاريخي را به عنوان روز جهاني نوروز به رسمیت شناخت؟ )امتحانی(. 65

 

جاهای خالی را با عبارات مناسب كامل كنید.. 66

 در آيین زرتشت .......................... منشأ خیر و خوبي و .......................... سرچشمة شر و بدي به شمار مي رفت.

 ........................ ورزشی است كه ايرانیان باستان آن را ابداع كرده اند.

 ايرانیان نخستین كسانی بودند كه ........................ را طراحی كردند.

 در دورة ساسانیان دين ..........................، دين .......................... كشور اعالم شد.

 پیامبر ايران باستان .......................... نام داشت.

 پیروان زرتشت تعالیم او را در كتابي به نام .......................... گردآوري كردند.

 ادويه از .......................... به ايران وارد مي شد.

جمالت درست را با  و جمالت نادرست را با  مشخص كنید. . 67

 در آيین زرتشتي اهريمن نشانة شر و بدي هاست. 

 واژة جشن از يشت و يسنه اوستايي گرفته شد و به معناي پرستیدن و نیايش است. 

 جشن سده بزرگ ترين جشن ايران باستان بوده است. 

 در سال  1388 سازمان يونسكو روز اول فروردين را روز جهاني نوروز اعالم كرد. 

 در كتاب اوستا به چوگان بازي اشاره شده است. 

 موبدان زرتشتي به رواج و گسترش دين هاي ديگر در ايران پرداختند. 

پرسش های مفهومی زير را به صورت تشريحی پاسخ دهید.. 68

 پوشاک مردم ايران باستان چگونه بود؟

 در دوره ساسانیان چه اديانی رواج داشت؟

 دو مورد از اشیا دوره هاي مشخص شده را نام ببريد. 

 دورة هخامنشي   دورة ساساني

 هر يك از اجزاي سفرة هفت سین نماد چه چیزي است؟
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به فعالیت های عملكردی زير پاسخ دهید.. 69

 تحقیق كنید در استان شما يا استان مجاورتان آتشكده وجود دارد. 

 اين آتشكده مربوط به چه دورانی است؟

 در رابطه با آسیاب های آبی ايران باستان تحقیق كنید. بقايای اين آسیاب ها در كدام ناحیه از كشور وجود دارد؟

  

ايرانیان نخستین كساني بودند كه .......................... طراحي كردند و پوشیدند.. 70
 سربند  پیراهن هاي بلند  شلوار  باالپوش هاي آستین دار

دين رسمي كشور در دورة ساسانیان چه بود؟. 71
 مانوي  زرتشتي  مسیحي  یهودي

كدام يك از بازي هاي زير را ايرانیان ابداع نمودند؟. 72
 سوارکاري  چوگان بازي  پرتاب سنگ  پرتاب تیر و کمان

غذاي اصلي مردم در ايران باستان چه بود؟. 73
 غالت  برنج  گوشت  پرندگان شکاري

جشن نوروز در دورة هخامنشیان در كدام پايتخت برگزار مي شد؟. 74
 تخت جمشید  بابل  همدان  شوش

تكوک نام ديگر كدام يك از ظروف دورة ايران باستان می باشد؟ . 75
 بشقاب زرین   تنگ نقره ای   ریتون   بشقاب نقره ای 

كدام مواد غذايی به ترتیب از يونان و هندوستان، به ايران وارد می شد؟ . 76
 ادویه- روغن زیتون   غالت- روغن زیتون   غالت- ادویه   روغن زیتون- ادویه 

ايرانیان باستان برای آرد كردن غالت چه چیزی را ابداع كردند؟. 77
 آسیاب بادی  آسیاب آبی  فالخن  زوبین

كدام كشورها از طرح لباس های ايرانی تقلید می كردند؟. 78
 مصر و یونان  روم و مصر  روم و یونان  یونان و چین

سنگ نگاره زن در حال نخ ريسی مربوط به كدام دوره است؟. 79
 ایالم  سومر  هخامنشیان  ساسانیان
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