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 1فعالیت

 

است در اردوی شما بوجود بیایددیگری ممکن  همفکری کنید و بگوئید چه مشکالت و شرایط - 1

 

امکان دارد بعضی از اعضای گروه بدون اطالع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان های خطرناک بروند .

 

 

اردوروی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کالس بخوانید . اکنون نتیجه تصمیمات خود را به صورت مقررات - 2

 



وسایل شخصی خود نهایت دقت را داشته  ر احساس مسئولیت داشته باشیم و هر کس در حفظنسبت به وسایل یک دیگ - 1            

 باشد .

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

 ید .بعد از استفاده از وسایل و ظروف هر یک از آنها را در جای مخصوص خود قرار ده 3            

 زمان حرکت و گردش گروهی در ساعت معین حضور داشته باشید . 4           

 آیا همه اعضا حق اظهار نظر در باره موضوع را داشتند ؟ - 3 

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

 ؟ گیری یک نفر با تصمیم شما مخالفت می کرد چه می کردیداگر پس از تصمیم  - 

به نظر او احترام می گذاشتیم . اما چون  چه او می گوئیم که تصمیمات گروهی برسالیق شخصی ارجحیت دارد .اگر  با احترام به 

 کارگروهی است ، وسرنوشت افراد به یکدیگر وابسته است. همه باید تابع قوانین باشیم . اردوی 

  

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

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

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

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

 بی نظمی وهرج مرج و یا اختالف و درگیری بین افرادحاضر درصف 

 در صف هستند زیر پا گذاشته می شود . نظم جمعی و وقت افرادی که 

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

  



 از خرید ونا راحتی ازفروشنده واختالف  را نادیده گرفته است . نارضایتی حقوق آگاهی و انتخاب مشتری

 تصادف راه بندان وترافیک سنگین -حق برخورداری امنیت و آرامش-د

 برخورد با فردی ومصدومیت وی -حق برخورداری امنیت و آرامش عابران -ه

 دو ستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن  گروه اجتماعی را انتخاب کنید . جدولی یک مکان گروه تقسیم شوید و به چند - 6 

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

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

 حفظ پاکیزگی محیط زیست ، جلوگیری از بیماری              نریختن زباله در پارک      :     پارک    

 ویا مکانی مانندمسجد را در نظر می گیریم: 

کارکرد مقرراتمقررات 

 ــ در آوردن کفشها و قرار دادن آنها در

 جاکفشی

ــ دست نزدن به درجه بخاری

 شعائر دینی، حفظ بهداشت، نظم،احترام به 

حفظ ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی

 ــ گذاشتن مهر و جانمازها در جای خود

پس از ادای نماز

حفظ نظم

احترام به نمازگزارانــ با صدای بلند حرف نزدن و نخندیدن

 ــ خاموش کردن المپها پس از خروج از

اتاق یا ...

احترام به حقوق دیگران)صرفه جویی در مصرف انرژی( 
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حمایت یکسان قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و  یعنی همه افراد کشورمان از زن و مرد در 
صادر می کند . و مقام و پست  جامعه حکمهمه افراد  فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند . قانون به طور یکسان در مورد

 نمی کند . تفاوتی در مقابل قانون و...

کس نسبت مثال: هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه شود، چه بیسواد باشد، چه استاد دانشگاه، چه انسان فقیری باشد و چه پولدار. مثال دیگر: هر 

 شر و طبقه ای که باشد، مرتکب جرم شده است.به دیگری افترا بزند یا دیگری را مضروب کند از هرق


