
) حق داشتن نام، نام خانوادگی، شناسنامه  - 1

) برخورداري از محبت والدین 

) حق داشتن لباس و مسکن مناسب 

) حق سواد، تحصیل  
بله – هر کدام از ما داراي حقوق طبیعی هستیم زیرا خداوند همه را یکسان آفریده است و همه در انسان بودن مشترك هستند. - 2

یعنی در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم همان طور که ما حق داریم، دیگران هم حقی بر ما دارند.   - 3
قانون  اساسی مهم ترین قانون هر کشور است. قانون اساسی ما در همۀ قانون ها و سایر قوانین در چهارچوب آن تصویب می شود. - 4

- برقراري نظم و امنیت در جامعه.  - حفظ حقوق افراد،  به طور کلی قوانین و مقررات به دو دلیل به وجود آمده است:  - 5
تهیه و تصویب قوانین عادي کشور در چارچوب قانون اساسی  - 6

- بیمه گر: مؤسسه اي است که ما را بیمه می کند. بیمه شونده کسی است که خود را بیمه می کند.   7

) حفظ محیط زیست ) برپایی صلح و دوستی  - 8
جانی - 9

شوراي نگهبان دو وظیفۀ مهم برعهده دارد: الف) تطبیق مصوبات مجلس با احکام دین اسالم و قانون اساسی  ب) نظارت بر - 10
انتخابات هایی که در کشور برگزار می شود. 

- فردي زباله هاي خانۀ خود را در گوشۀ پارکی مقابل محوطۀ بازي کودکان بریزد.  11

) مریضی کودکان  ) نادیده گرفتن حقوق کودکان 

 فردي بخواهد خارج از صِف افرادي که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد. 

) بی نظمی و هرج و مرج  ) حق افراد ضایع می شود 

 فروشنده اي که رایانه اي را فروخته و وقتی مشتري از او برگۀ خرید (فاکتور) می خواهد به او نمی دهد. 

) نگفتن قیمت واقعی خود  ) از ما قبول نمی کند 

 راننده اي که بدون توّجه به عالمت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و شد آمد (ترافیک) به وجود می آورد. 
رعایت نکردن قانون – باعث تصادف شدن 

 موتورسواري که به علّت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند. 
باعث تصادف شدن 

 شرکت ساختمانی اي که قرار است سالن ورزشی براي مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازي و مصالح مناسب را به کار نبرد. 
جان بقیه را به خطر می اندازد – مصالح از بین می رود. 

 عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از البه الي اتومبیل ها حرکت می کند. 
ایجاد تصادف – حق مردم را ضایع می کند.

طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.   - 12
کار - 13
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) براي آسیب دیدگان سیل یا زلزله و جنگ ) آن ها را به بیمارستان منتقل می کنند.  ) به مجروحین کمک هاي اولیه می رسانند.   - 14
چادرهاي اسکان موقت برپا می کنند.  

تبعیض - 15

همیاري - 16

براي هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کارافتاده، بیکار یا بازنشسته شود. همچنین ممکن است در اثر حوادثی - 17
چون تصادف، آتش سوزي و...جان و مال افراد به خطر بیفتد. اگر فرد براي چنین روزهایی فکر نکرده باشد با مشکالت و خسارت هاي

زیادي روبه رو می شود؛ مؤسسۀ بیمه، براي جبران زیان هاي مالی و جانی به وجود آمده  است. 

این شورا مرکب از  نفر است.  نفر فقیه که از سوي رهبر جمهوري اسالمی انتخاب می شوند و  نفر حقوقدان که از طرف قوه - 18
قضاییه به مجلس معرفی می شوند.
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ت پایه هفتم
آزمون میانترم مطالعا
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