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 از روستا به شهرمهاجرت: 

 شهرها شغل های بیشتری در
وجوددارد از این رو جمعیت زیادی از 

 .روستاها به شهرها کوچ کرده اند

 در شهرها امکانات و تجهیزات
به . پزشکی و بهداشتی بیشتر است

ویژه درگذشته که رفت و آمد به 
شهرها سخت تربود،مردم زیادی 
 .تصمیم گرفتند ساکن شهر شوند



شهرنشینان زندگی درشهر راانتخاب کرده اند وبه 
 .زندگی درشهر رضایت داده اند

 شهرنشینی



 همشهری

 شهرنشین هایی که دریک شهر زندگی می کنند همشهری های همدیگرند حتی
 .اگردرشهرهای متفاوتی به دنیاآمده باشند

پارک :همه ی همشهری ها دراستفاده ازامکانات وخدمات عمومی شهرمانند
 .ها،اتوبوس ها،خیابان هاوتفریحگاه هابرابرند



.  شهروندی به معنای شهرنشینی نیست  شهروند
شهروندی به معنای پذیرفتن زندگی  

با سایر آدم ها ،پذیرفتن مسئولیت  
درجامعه و رعایت حقوق بقیه ی  

 . شهروندان است



شهروندی و 
 شهرنشینی 

 :  برای این که کسی شهروند بشود می پذیرد که 

 باشد مسئولدربرابر هم ی آدمها  . 
 بگذارد احترامبه همه ی آدمها . 
 کند،مسئول  درهرجایی که زندگی می

 .  آن جا باشد حفظ و نگهداری
 ارزشبرای زمین و همه ی موجودات 

 .  قائل باشد
 ثمره ی  از این که بقیه ی مردم از

  خوشحال،کارهایش استفاده می کنند
 .  باشد

  رابطه ی شهروندی مانند رابطه ی اعضای یک تیم
فوتبال است،همه باهمکاری هم می خواهند موفق  

مهم نیست چه کسی گل بزند مهم این است . شوند
 .  که یکی گل بزند



 حقوق شهروندی 



 حقوق شهروندی

  کودکان و نوجوانان مانند همه ی مردم،صاحب حقوق
از حقوق سیاسی،مانند شرکت در امابخشی .شهروندی اند

حقوق مدنی،مانند انتخاب شغل،شامل  انتخابات،یا بخشی از 
اما می توانند تا رسیدن به سن قانونی .کودکان نمی شود 

 . درباره ی حقوق شهروندی خود اطالعات به دست آورند



 کودکان شهروند



 کودکان شهروند



ازشهرنشینی به  
 شهروندی  

. شهروندان ویژگی های برجسته ای دارند
  :بعضی از مهمترین این ویژگی ها چنین است 



ازشهرنشینی به  
 شهروندی  



 مشاغل شهری

شاغالن  .مردم شهرها نیازهای گوناگونی دارند
 .مشاغل شهری این نیازها را برطرف می کنند



 مشاغل شهری



 آداب شهروندی 



چگونه همسایه ی خوبی 
 باشیم 



 با سپاس از توجه شما


