


پیشنهادی فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم پاسخ های

 : 1درس   

 چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آنها را توضیح دهید ؟-1فعالیت     

نعمت داشتن استعداد و توانایی و حق شکوفا شدن آن  نعمت برخورداری عشق و محبت نعمت خانواده ، نعمت خوراک و پوشاک ، 

استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن، استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای  راز و نیاز کردن .حق  و

 زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار شدن از محبت دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قؤه عقل و شعور...

 نژاد ، زبان ، اعتقادات ، ثروت ، فقر و ... دارای حقوق طبیعی هستند ؟ چرا ؟ یا همه انسانها صرف نظر از قوم ،آ - 2 

نظر از تفاوت هایی که از نظر نژادی ، اعتقادی و ... دارند . دارای حقوق طبیعی هستند ، زیرا خداوند همه را یکسان  بله انسانها صرف 

 بودن مشترک هستند .و همه در انسان  آفریده است

  :  2درس    

 1مربوط به فعالیت  

سال دارد و پزشک است . او دارای همسر و سه فرزند است و در یک آپارتمان زندگی میکند . به نظر شما او در  40آقای مسعودی  - 1 

 هر یک از نقش های زیر چه مسئولیتهایی بعهده دارد ؟

محبت و احترام به فرزندان ،  مراتب را بگیرد . بخرد . در مواقع حساس تصمیمات الزم و مهم وسایل مورد نیاز خانه را بعنوان پدر : 

کردن غذا ،لباس و مسکن برای آنان  تحصیل و شکوفایی استعدادهای فرزندان فراهم برای تربیت صحیح آنها فراهم آورد . امکانات تالش

همکاری و هم دلی در تربیت  منزل ، ی و تقسیم کار با همسر در انجام امورمحبت ، توجه و احترام به همسر همکار بعنوان همسر :  .

 . فرزندان ، فراهم کردن وسایل زندگی مانند غذا ، لباس و مسکن مناسب

 به بیماران خود رسیدگی و برای بهبود آنها تالش کنند . بعنوان پزشک : 
محبت ، توجه واحترام نسبت به پدر و مادر ، دیدار آنان ، برآوردن خواسته هایشان و کمک و رسیدگی به  بعنوان فرزند پدر و مادر خود : 

 آنان .



، مشارکت در اداره ساختمان ، ارتباط مناسب  ایجاد مزاحمت برای همسایه  به همسایه ، جلوگیری از محبت و احترام بعنوان همسایه :

 ت های مختلف ه همسایگان در موقعیکمک و همدلی ب و

 : 3مربوط به فعالیت 

 هدف :

نوشتن چنین نامه ای عالوه بر توجه دادن افراد و تفکر درباره نعمتهای الهی و آثار سودمند برای تربیت دینی، درتقویت روحیه و اعتماد 

ه بیشتر به آنچه نداریم، توجه به نفس افراد، نقش مؤثری خواهد داشت؛ زیرا ما انسانها معموال از نعمتهایی که داریم، غافلیم و گا

 میکنیم. تفکر درباره این موضوع موجب میشود که بیشتر، قدر چیزهایی را که داریم، بدانیم.

 : 4مربوط به فعالیت  

 دفع سموم بدن است . تصفیه خون و بدن خود داریم که کار آنها کلیه ها هستند . ما دو کلیه در سمت راست و چپ یکی از شگفتی ها 

توجه کنید که این درس زمینه خوبی است برای آنکه دانش آموزان به ورود مواد مضر به بدن خود و فعالیتهای نامناسب حساس شوند.  

 تداوم این حساسیتها در آینده در پیشگیری از روآوردن به سیگار یا مواد مخدر و... نیز سودمند خواهد بود. در این درس عالوه بر مراقبت

ت از روح و روان نیز مطرح شده است؛ به طوری که دوری از گناه و خطا و حفظ زبان و چشم و دست و پا از کارهای از جسم، محافظ

 خطا، نیز مورد بحث قرار میگیرد.

 :6و  5فعالیت 

 پاسخ آزاد وبراساس سلیقه دانش اموز 
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