
 .میرند می
کمکامداد و آموزش  گروهی که براي کمک به زلزله زدگان یک منطقه اعزام می شوند ، باید چه آموزش هایی ببیند ؟ - 6

جستجو و نجات ، هاي اولیه ، اطفاء حریق ، 

باید آرامش خود - 1 زدگان یک منطقه اعزام می شوند ، باید چه کارهایی انجام دهند ؟گروهی که براي کمک به زلزله  - 7
از  -3طبق آموزش هایی که از قبل دیده اند ، امداد رسانی کنند  -2. را حفظ کنند و به مردم آن منطقه روحیه بدهند 

. دستورات مافوق خود اطاعت کنند
 وسایل به علت گسترش؟  شوند آگاه مختلف مناطق در حوادث اخبار از توانند می سرعت به چرا امروزه همه - 8

 نقل و حمل و ارتباطی
 مؤسساتامروزه وقتی حادثه اي رخ می دهد کدام مؤسسات براي همدلی و همدردي به آسیب دیدگان می شتابند ؟  - 9

 …و انتظامی نیروي اورژانس ، نشانی ، آتش سازمان احمر، هالل جمعیت مانند ، مختلف
 کمک هاي مجروحین به حوادث، وقوع هنگام در -1. هالل احمر را نام ببرید چند مورد از وظایف سازمان جمعیت  -10

 اسکان هاي چادر جنگ ، و زلزله یا سیل آسیب دیدگان براي -2 .می کنند منتقل بیمارستان به را آنها و می رسانند اولیه
 در -3 .رساند می آنها به و آوري جمع را دارو و اسکان چادر پوشاك، غذا، مثل مردمی کمک هاي و کند می برپا موقت
  .کند می تالش زیست محیط حفظ همچنین و دوستی و صلح براي عادي شرایط

گوهرند زیک آفرینش در که               پیکرند یک اعضاي آدم بنی          کیست؟       از شعر این )الف -11
قرار نماند را ها عضو دگر  روزگار آورد درد به عضوي چو  سعدي 

آدمی نهند نامت که نشاید   غمی              بی دیگران محنت کز تو 
 .دهید  توضیح را شعر معناي) ب
  )  است یکساننها از یک گوهر آنند اعضاي یک بدن هستند که خلقت ها ما انسان (
    ) مشکل باشد گویی همه انسانها دچار مشکل شده اند اگر انسان در سختی و (
 ) د ، بویی از انسانیت نبرده استهر کس که نسبت به مشکالت دیگران بی تفاوت باش( 

جانی که شخص توانایی جبران آن را ندارد و مالی ن هاي زیا جبران براي بیمه، ٔمؤسسهچرا بیمه به وجود آمده است ؟  - 1
 .است آمده وجود به ،

.است  ) گذار بیمه(   شونده بیمه و گر بیمه بین قرارداد یک بیمهبیمه چیست ؟  - 2
.کند جبران را معینی حوادث از ناشی هاي تخسار ، بیمه گر تعهد می کند ؟ کند می يدتعهگر چه  بیمه مؤسسه - 3
 .بیمه شونده تعهد می کند ، حق بیمه را پرداخت نماید  ؟ بیمه شونده چه تعهدي می کند - 4

  اختیاري - 2اجباري  - 1بیمه ها از نظر قانون به چند بخش تقسیم می شوند ؟  - 5

)بیمه و مقابله با حوادث (  6درس   
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اجباريتصادف از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه است ؟  از ناشی مالی و جانی حوادثبیمه ي  - 6

  اجباريکارگران و کارمندان از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه است ؟ بیمه ي  - 7
سوزي از نظر قانون جزو کدام نوع بیمه  آتش و سیل زلزله ، چون احتمالی حوادث از ناشی هاي خسارتبیمه ي  - 8

اختیارياست ؟ 

 بیکاري ، ٔبیمه درمان ، و بهداشت ٔبیمهچند نوع دارد ؟  کند ، می ارائه شوندگان بیمه به که خدماتی نظر از بیمه - 9
 ٔبیمه سوزي ، آتش ٔبیمه خودرو ، سرنشین ٔبیمه اتومبیل ، بدنه ٔبیمه روستاییان ، ٔبیمه کارافتادگی ، از ٔبیمه عمر ، ٔبیمه

  . …و مسکونی منازل
 بخشی می توانند هستند درمان و بهداشت ٔبیمه پوشش تحت که افراديبیمه ي بهداشت و درمان چه فوایدي دارد ؟  -10
 .بیمه دریافت کنند  طریق از  ... و دارو خرید آزمایشگاه ، جراحی ، عمل مانند را خود پزشکی هاي هزینه از

زندگی محل در سوزي آتش و سیل زلزله ، چون احتمالی حوادث از ناشی هاي خسارت جبران براي ها خانواده -11
  .بهتر است خانه ي خود را در مقابل حوادث احتمالی بیمه کنیم دهند ؟  انجام اقدامی چه است بهتر خود
توانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ،  با این بیمه می  ؟ چیست مسکونی منازل بیمه -12

 . بیمه کنید... سیل ، مسئولیت در قبال همسایگان مجاور و سرقت ، 
.کندکه قسمتی از سرمایه ما است تأمین می  امان راامنیت خانه این بیمه ؟   دارد اي فایده چه بیمه منازل مسکونی -13

داخل یا( تحصیلی باعث آرامش خاطر دانش آموزان می شود و در طول سال  بیمه دانش آموزي چه فایده هایی دارد ؟ -14
.دانش آموزان در برابر حوادث بیمه می شوند ) خارج مدرسه 

  .فعالیت می کنند بیمه مرکزي همه ي مؤسسات بیمه در کشور ما زیر نظر : نکته 
 .می شود نامیده » گر بیمه « است ، کرده بیمه را شما که مؤسسه اي و هستید » شونده بیمه «شما : نکته 

  انسان هاي خواسته و ها نیاز رفع منظور بهتولید محصول به چه منظوري صورت می گیرد ؟  - 1
یخچال دفتر، کیف ، کفش ، مانند باشد کاال است ممکن - 1محصولی که تولید می شود ممکن است بر چند نوع باشد ؟  - 2
 …و نقل و حمل بیمه ، آموزش ، پزشکی ، خدمات مانند باشد خدمات است ممکن -2 ...و تلویزیون ،

نیروي انسانی -3سرمایه  - 2منابع طبیعی  - 1چند دسته می توان طبقه بندي کرد ؟ عوامل الزم براي تولید را به  - 3

 زغال نفت ، گاز ، ( معادن  ها ، جنگل جانوران ، خاك ، آب ، مانند دارد وجود طبیعت در آنچهمنابع طبیعی یعنی چه ؟  - 4
 .هستند طبیعی منابع  ) …و آهن سنگ ،

 و ابزار به کند تبدیل کاال به را آنها و استفاده طبیعی منابع از آنکه براي انسانسرمایه تولید را تعریف کنید ؟  - 5
 آنها در تولید که ساختمانی یا زمین و کار ابزار آالت ، ماشین: مانند . می گویند  سرمایه دارد که به آن نیاز تجهیزاتی

)تولید و توزیع (  7درس   

8ص   


