
  دٍمفصل هطالعات اجتواعی پایِ ّفتن 

  "چزا تِ همزرات ٍ لَا ًیي ًیاس دارین"سَمدرس 

  ؟ چیست جاهعِ در همزرات ٍ لاًَى آهذى ٍجَد تِ عَاهل تزیي هْن -1

 . ّا ًساى ا حمَق حفظ -2 هٌیت ا ٍ ًظن ري تزلزا -1    

  ؟ دارین آسادي اًذاسُ چِ تا خَد حمَق اس استفادُ در ها -2

   . ًثاضذ لف هخا ًَى لا تا حمَق خَد اس استفادُ وِ جایی تا       

 ؟ وٌیذ تیاى را آهَسي داًص ردٍي ا یه همزرات ٍ ًیي لَا -3

 . پیزٍي اس همزرات ٍلَاًیي اردٍ  -دیگزاى  احتزام تِ حمَق  -پزّیش اس ته رٍي دروارّا  -هسؤل اردٍ  ٍّوىاري تا اطاعت    

  ؟ ضَد هی هطىالتی چِ هَجة جاهعِ در همزرات ٍ لَاًیي ًىزدى رعایت -4

 . ضَد هی افزاد حمَق رفتي تیي اس ٍ اهٌیت ٍ ًظن سدى تزّن هَجة      

 .  وٌیذ اًتخاب را اجتواعی گزٍُ هىاى یه ٍ ضَیذ تمسین گزٍُ چٌذ تِ  -5

.    ضَد ًَضتِ هماتل ستَى در را آى واروزد ٍ ستَى یه در را هىاى آى تِ هزتَط همزرات آى در وِ وٌیذ رسن ستًَی دٍ جذٍلی

 

 واروزد همزرات همزرات  هىاى اجتواعی

 دیگزاى حمَق تِ احتزام ٍ ًظن صف تا ٍرٍد تٌشیي پوپ

 آراهص ایجاد ، دیگزاى حمَق تِ احتزام هطالعِ ٌّگام سىَت رعایت وتاتخاًِ

 تیواري اس جلَگیزي ، سیست هحیط پاویشگی حفظ پارن در ستالِ ًزیختي پارن

 

   : گیزین هی ًظز در را هاًٌذهسجذ هىاًی ٍیاــ 

 واروزد همزرات همزرات

 احتزام تِ ضعائز دیٌی ، حفظ تْذاضت ، ًظن درآٍردى وفص ّا ٍ لزاردادى آًْا در جا وفطی

 جلَگیزي اس آتص سَسيحفظ ایوٌی ٍ  دست ًشدى تِ درجِ تخاري

 حفظ ًظن گذاضتي هْز ٍ جاًواسّا در جاي خَد پس اس اداي ًواس

 احتزام تِ ًواس گشاراى تاصذاي تلٌذ حزف ًشدى ًٍخٌذیذى

 صزفِ جَیی ٍ احتزام تِ حمَق دیگزاى ......خاهَش وزدى الهپ ّا پس اسخزٍج اس اتاق یا

 :   سَاالت چْارگشیٌِ اي درس سَم

  ؟ تاضذ ًوی جاهعِ در همزرات ٍ لَاًیي تِ تَجِ عذم پیا هذّاي اس سیز هَارد اس یه وذام -1

            خَرد هی تْن اجتواعی اهٌیّت(                                             2  ضَد هی ًظن سدى ّن تز تاعث(   1     

   ضَد هی هزدم هیاى ّوىاري ایجاد هاًع (                           4 تاضذ هی افزاد حمَق ضذى پایوال هَجة ( 3      

  ؟ است سیز هَارد اس یه وذام تِ هزتَط((  ًواسخاًِ تِ وفص تا ًطذى ٍارد - اتَتَس صف در ایستادى)) تزتیة تِ -2

    هذّثی دستَرات  -اجتواعی ّاي لاعذُ(                      2  اجتواعی ّاي لاعذُ  -اخاللی ّاي دستَر(   1      

    حىَهتی لَاًیي   -هذّثی ّاي دستَر (                              4     اخاللی دستَرات   -حىَهتی لَاًیي ( 3      

. است......... یه ًاًَایی صف در ایستادى -3

  هَارد ّوِ(                   4  گزٍّی تَافك(                  3  عادت(                 2 رسن(  1          


