
 فصل اٍل هطبلؼبت اجتوبػی پبیِ ّفتن 

 "هي هسئَل ّستن  "درس دٍم

 چيست؟ هتمب ثل حمَق  -1

  حمَق آى ثِ وِ ّستين ٍظبیف سزی یه ٍ حمَق سزی یه دارای وٌين هی ثزلزار دیگزاى  ثب وِ رٍا ثطی دراًسبى        

. ثل هی گَیٌذ هتمب      

 .دّيذ تَضيح هثبل ثب ضَد حفظ آًْب تؼبدل ثبیذ وِ ّستٌذ تزاسٍ وفِ دٍ هٌشلِ ثِ هسئَليت ٍ حك چزا -2

 اهز ایي ٍ ضًَذ هٌذ ثْزُ هٌبست پَضبن ٍ خَران ٍ هزالجت ٍ هحجت اس خب ًَادُ در دارًذ حك وَدوبى هثبل ثزای      

  را آًْب سًذگی ٍسبیل تب وٌٌذ تالش ٍ وٌٌذ هزالجت وَدوبى اس تب وٌذ هی ایجبد تىليفی ٍ هسئَليت هبدر ٍ پذر ثزای     

 هسئَليت ٍ ٍظيفِ ًيش فزسًذاى ٍ یب ثٌذ هی حك خَد فزسًذاى ثزگزدى وبرّب ایي ثب ًيش آًْب دیگز طزف اس .وٌٌذ هْيب      

 .ّن ّستين هسئَل دارین، حمَلی هب وِ طَر ّوبى پس.وٌٌذ اطبػت اسآًْب ٍ ثگذارًذ احتزام خَد ٍالذیي ثِ وِ دارًذ     

   چِ؟ یؼٌی هسئَليت   -3

. دّين اًجبم را آًْب رٍد هی اًتظبر ٍ دارین ػْذُ ثِ هب اس یه ّز وِ ٍظبیفی یؼٌی هسئَليت       

 ثبضذ؟ ًذاضتِ هسئَليتی وسی است هوىي آیب  -4

  ّبی هسئَليت افزاد ثؼضی است هوىي چِ اگز. دارًذ هختلف ّبی هسئَليت هختلف، ّبی ًمص در افزاد  -خيز      

 .ثبضذ ًذاضتِ هسئَليتی وِ ًيست فزدی ّيچ ا هب ثبضٌذ داضتِ تزی هْن یب ثيطتز     

 ّستن؟ هسئَل وسبًی چِ ٍ چيش چِ ثزا ثز در هي  -5

. ّستن هسئَل دیگزاى ثِ ًسجت هي -3 .ّستن هسئَل خَدم ثِ ًسجت هي -2  .ّستن هسئَل خذاًٍذ ًشد در هي -1     

. ّستن هسئَل آفزیٌص ػبلن ٍ خَد سًذگی هحيط ثِ ًسجت هي -4      

 داریذ؟ هسئَليتی چِ خبًَادُ اػضبی ثِ ًسجت ضوب  -6

 پذرٍ اس .گذارم ًوی دیگزاى ثزدٍش را خَدم ضخصی ٍظبیف. وٌن  هی ّوىبری هبدرم ٍ پذر ثب خبًِ ّبی وبر در هي     

  ٍ خَاّزاى ثِ هي .خَاٌّذ هی هزا خَضجختی آًْب چَى دّن؛ هی گَش ّبیطبى ًصيحت ثِ ٍ وٌن هی اطبػت هبدرم    

 هبدر ٍ پذر ثب ًجبیذ ّزگش ثگذارم ٍ احتزام ام خبًَادُ اػضبی ثِ ثبیذ داًن هی .ًوبین هی هزالجت آًْب اس ٍ ووه ثزادراًن    

. وٌن هی خَدداری .ضَد هی آًْب ًبراحتی ثبػث وِ وبری یب تصوين ّز اس .وٌن صحجت گستبخی ٍ تٌذی ثب   

 داریذ؟ هسئَليتی چِ خَد ّبی ٍّوىالسی هؼلوبى ثِ ًسجت ضوب  -7

 وٌن پيطزفت ٍ ثيبهَسم هي تب وٌٌذ هی تالش ّوِ هذرسِ در  .وٌن هی رػبیت را هذرسِ ٍ والس ًظن ٍ همزرات     

 سؼی ٍ وٌن هی گَش هؼلن ّبی تَصيِ ثِ .وٌن هی ثزخَرد احتزام ٍ ادة ثب هذرسِ هسئَالى دیگز ٍ هؼلوبى ثب    

  آًْب ثِ ٍ ّستن هْزثبى ّبین والسی ّن ثب. دّن اًجبم هَلغ ثِ را تىبليفن ثگيزم ٍ یبد خَة را ّب درس وٌن هی    

. وٌن هی هحبفظت است ّوِ ثِ هتؼلك وِ هذرسِ ػوَهی اهَال اس .وٌن هی ووه    

 



 

 داریذ؟ هسئَليتی چِ جبهؼِ اػضبی ثِ ًسجت ضوب   -8

  هسئَالى ٍ هحل اّبلی ثب اهٌيت حفظ ثزای .ًطًَذ آسردُ ّوسبیگبى وِ وٌن هی رفتبر طَری ا م سًذگی هحل در     

. ّستن دادًذ هسئَل جبى هيْي اس دفبع ٍ اسالهی اًمالة ثزای وِ ضْيذاًی خَى ثزا ثز در هي .وٌن هی ّوىبری     

 استمالل ٍ ٍحذت اس دارم ٍظيفِ .وٌن تالش وطَرم آثبداًی ٍ پيطزفت ثزای ٍطٌبًن ّن ّوزاُ ثِ دارم ٍظيفِ هي    

. ّستن هسئَل ّب اًسبى ّوِ ٍ جْبى هسلوبًبى ثزاثز در وطَرم ثز ػالٍُ هي .وٌن دفبع هيْي     

 چيست؟ خَد سًذگی هحيط ثِ ًسجت هب هسئَليت  -9

. میًشى ثزّن را طجيؼت ًظن.  میًزسب ى آسيت سیست هحيط م؛ ثِیوي حفظ سًذگی هحيط در را پبويشگی ٍ ثْذاضت     

 دارین؟ هسئَليتی چِ خَدهبى ثِ ًسجت هب  -10

 ٍرسش ٍ وبفی خَاة ًظبفت، ٍ ثْذاضت رػبیت هضز، هَاد یب غذاّب اس پزّيش ٍ هٌبست غذا ی خَردى ثب هي  -1        

. وٌن هی هزالجت ثذًن اس              

 ٍ احتيبطی ثی ثب جبدُ ٍ خيبثبى اس ػجَر ثبسی، تزلِ هثل خطزًبن ّبی هَلؼيت همبثل در خَدم ثذى اس هي  -2       

. وٌن هی هحبفظت آى ًظبیز            

. وٌن ضىَفب را آًْب ٍ ثطٌبسن را خَدم استؼذادّبی وٌن تالش ثبیذ هي  -3       

  ٍ ًذّن اًجبم گٌبُ یب خطب وبر پبین ٍ دست ثب. ًىٌن غيجت یب ًگَین ٍؽدر سثبًن ثب وٌن هی تالش هي -4       

. ثبضن خَد رفتبر ٍ اػوبل هزالت            

 ٍظبیفی دارین؟ ٍ هسئَليت چِ است گذردآگبُ هی ٍفىزهب درللت اسآًچِ رفتبرهبٍ ٍ اػوبل اس وِ خذاًٍذ ثِ ًسجت هب  -11

 سؼبدت ثزای وِ اٍ دستَرات اس  -2. میثبش ّبیص ًؼوت ضىزگشار م،یوي ػجبدت را خذاًٍذ وِ است ایي هب ٍظيفِ -1       

 .م یًذُ ّذر را آًْب ٍ میثذاى را ّب ًؼوت لذر -4. م یوي صحيح استفبدُ ّب ًؼوت اس -3 .میوي پيزٍی است هب ٍخَضجختی

 است؟ پذیزی هسئَليت فزد فالًی گَیٌذ هی هَلغ چِ  -12

 .است پذیزی هسئَليت فزد اٍ گَیٌذ هی دّذ اًجبم خَثی ثِ را خَد تىبليف ٍ ٍظبیف فزدی ٍلتی      

    .............................................................................................................................................................................. 

 : ًىبت هْن درس دٍم 

.  ّن ّستين هسئَلدارین ،  حمَلیّوبى طَر وِ هب :  1ًىتِ     

.  است  آگبُخذاًٍذ اس اػوبل ٍ رفتبر هي ٍ آًچِ وِ در للت ٍ فىز هي هی گذرد :  2ًىتِ     

 داًص آهَساى ثب ػضَیت در ثسيج ٍ سبسهبى ّبی داًص آهَسی ثزای پذیزش هسئَليت ّبی اجتوبػی :  3ًىتِ     

 . هی ضًَذ آهبدُ               

  . ّستن هسئَلهحيط سًذگی خَد ٍػبلن آفزیٌص هي ًسجت ثِ :  4ًىتِ     


