
 

 .به وجود آمده استجبران زیان های مالی و جانی موسسه ی بیمه، برای 

 است.قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( بیمه یک 

تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از موسسه ی بیمه گر،  

 حوادث معینی را جبران کند. 

))بیمه ی نظر  در کشور ما، موسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه ی آن ها زیر

 فعالیت می کنند.مرکزی(( 

 .بیمه ی مرکزی قواننین و مقررات الزم برای موسسات بیمه تدوین می کند 

 هستند.بیمه ها اجباری بیمه انواع مختلفی دارد بعضی از 

 طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.یعنی  بیمه اجباری

افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه تند و هساختیاری  مه هابعضی دیگر از بی 

 .استفاده کنند
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 ادثحو با مقابلهو  بيمه
 .نددازپر مى.. زىموآ نشدا..  بيمة بابت سهرمد بهرا  پولى شما لدينوا ،تحصيلى لسا هر اىبتددر ا-١

 دجواى و مؤسسه ،بيايد پيش ثىادحو سهرمددر  زانموآ نشدا اىبر گرا اى دارد؟ هفايد چه زىموآ نشدا بيمه -٢ 

 ميكند. ختداپررا  ادثحو يناز ا ناشى ىها هزينه كهدارد 

 .هستيد..  هشوند بيمه..  شماو  دشو مى هناميد.. گر بيمه.. ستا دهكر بيمهرا  شما كهاى  مؤسسه-٣ 

 ربيكا ده،فتاراكااز  ر،بيما كه بيايد پيش هايىروز ستا ممكن دفر هر اىبر ؟كنند مى بيمهرا  دخو لماو  نجا ادفراچرا  -٤

 .بيفتد خطر به ادفرا لماو  نجاو ...  زىسو تشآ دف،تصا نچو ثىادحو ثردر ا ستا ممكن همچنين. دشو نشستهزبا يا

 ندابتو دفر يك ستا ممكن د؟شو وبررو ستا ممكن مشكالتى چه با باشد دهنكر بيمهرا  دخو لما يا نجا كسى گرا-٥

 .اردند دجوو همه اىبر مكانىا چنين رگ،بز ىها رتخسا ردمودر  ماا ،كند انجبررا  كوچك ىها رتخسا

 جانىو مالى ى هان ياان زجبراى بر؟ سته امدد آجووبه رى مؤسسة بيمه به چه منظو-٦

يافت حق ل درقبادر ست. موسسة بيمه تعهد مى كند ار( ا)بيمه گذه بيمه شوندو بين بيمه گر ارداد قر يك ؟بيمه چيست-٧

 كند.ان برجرا معينى ادث حواز ناشى ى هارت خساه، بيمه شونداز بيمه 

 فعاليت مى كنند.ان يراسالمى رى ا..جمهوى زـبيمه مركير نظر .. زبيمه ت كلية مؤسسا-٨

و يت اهدو ين مى كند وبيمه تدت مؤسسااى برزم را الرات مقرو نين اقوى مركز بيمه ؟چيستى ه مركزظيفة بيمو-٩

به د را ظايف خو، وبيمهت مى كند تا مؤسسارت نظاى زبيمة مركه دارد. به عهدرا ها د آن عملكرو بر فعاليت رت نظا

 شته باشند.داضايت رنها ر آكاة نحواز نيز ن مشترياو هند م دنجااستى در

 رىختياابيمة  -رى جباابيمة ع: نودو ؟ مى باشدع چند نو نمختلف بيمه طبق قانواع نوا-١٠

 ؟چيسترى ختيارى و اجباابيمة -١١

 هند.م دنجارا اين بيمه ها ابايد اد فرن ايعنى طبق قانورى: اـجبا بيمة



 

 كنندده ستفاابيمه از حتمالى ادث احواى طلب مى شوند كه براد داوفرايعنى رى: ختياا بيمة

، بيمة عمررى، بيمة بيكان، ماو درشت ابهد بيمة ؟ببريدم نارا هد دئه مى ن ارانظر خدماتى كه به بيمه شوندگااز بيمه اع نوا-١٢

 و ...مسكونى زل بيمة منازى، تش سوآبيمة درو، بيمة سرنشين خو، تومبيلابيمة بدنة ن، ستائياروبيمة ، گىدفتار اكااز بيمة 

بايد ساليانه رى، سايل نقلية موتون وندگادارهمة ن، قانو طبق ؟چيسترى سايل نقلية موتووبيمة رة بان در نظر قانو-١٣

ى هزينه هااى نند برابتوادث، حوع قوم وبيمه كنند تا هنگاف دتصااز مالى ناشى و جانى ادث حواى برد را خودروى خو

 كنند.ده ستفاابيمه ى كمك ها، از تومبيلابه رت مانى يا خسادر

ه بنگان صاحبا، مانهازكلية سان، طبق قانو بر ؟بيمه كنندان را گرركاان و مندرند كارداظيفه وچه كسانى ن طبق قانو-١٤

 بيمه كنند.ر، كااز ناشى ادث مقابل حود را در وخان گرركاان و مندرند همة كادارظيفه ن، وفرماياركاو شركت ها ، ها

  ؟ستابيمه ها از يك ام به كدط مانى مربودرفترچة بيمه دشتن دا-١٥

 )*(ن ماو درشت ابيمة بهدد( گى ) (دفتار اكااز بيمة ج(  رى ) (بيمة بيكاب(  لف(بيمة عمر ) (ا

از نند بخشى اهستند مى تون مادرو شت اكه تحت پوشش بيمة بهدادى فرا ؟چيستن ماو درشت ابيمه بهدة فايد-١٦

 يافت كنند.درطريق بيمه دارو و ... از خريد ه، مايشگا، آزحىامانند عمل جرد را پزشكى خوى هزينه ها

 م داد؟نجاامى اقدامسيحى چه د رــضعيت پير موع از طالاز اپس  )ع(على م ماا-١٧

 بدهيد.ى مستمراو به ل لماابيت از يد وسرپرستى كند. براو را ست ه اندزست كه تا ع اجتماو احكومت ة ند: برعهددفرمو

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 6درس

 24صفحه -1فعالیت

الف(بیمه ای است که براساس قرارداد اگر درطول سال تحصیلی برای دانش آموزان حادثه ای رخ بدهد به موجب قانون بیمه 

 کند.جبران خسارت می 

 تومان 8000(ب

 میلیون ریال به افراد ذینفع قانونی پرداخت خواهد شد. 50در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، مبلغ - ج(

 میلیون ریال و 100در نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه مبلغ -

 شود.میلیون ریال غرامت برای بیمه شده پرداخت می 10های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه نیز مبلغ جبران هزینه-

 مند شوند.نامه بهرهمیلیون ریال از مزایای بخش درمان بیمه 15لغ توانند تا مبشدگان میبیمه-

های درمان اعمال جراحی ناشی از بیماری به شرط بستری در بیمارستان، مازاد بر تعهدات بیمه پایه شامل خدمات درمانی، هزینه-

 (1393کرد.) براساس تعهدات سال های بیمه ای را تا سقف پنج میلیون ریال قابل پرداخت اعالمتامین اجتماعی و سایر سازمان

 د( یک سال تحصیلی

 : 27صفحه  2مربوط به فعالیت 

امام علی )ع ( در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آنها موظف است. در واقع تکلیف جامعه 

 -بیمهترویج فرهنگ  --وتوجه به روزهای سختی و ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان میدهد.

 27صفحه -3مربوط به فعالیت 

 بیمه بدنه وشخص ثالث اتومبیل و..... -بیمه عمر -منازل مسکونی -حوادث تحصیلی -الف(بیمه درمان

درزمان وقوع حوادث تمام یا بخشی از خسارات را جبران می کنند و موجب می شوند خانواده بدون نگرانی و دلهره به زندگی -

 ادامه دهند.

 پی ها ان یتاهم هب ویا ارندند عاطال.  دار خانه زنان مستمری -روستائیان بیمه-ازکارافتادگی –ب(بیمه سرقت لوازم منزل وخودرو 

 .اند نبرده

 27ص  -4فعالیت

 قبل وقوع حادثه با پرداخت مبلغی اندک زندگی خودرا دربرابر حوادث معینی بیمه کنند.



 

 كدام موسسه براي جبران زيان هاي مالى و جانى به وجود آموده است ؟  .١

 (  آتش نشانى ٤(  اورژانس                                ٣(  هالل احمر                               ٢                ( بيمه     ١

 قوانين و مقررات الزم براي موسسات بيمه،از طرف ................... تدوين مى شود .  .٢

 (  بيمه گذار ٤                                      (  بيمه گر٣(  بيمه مركزى                          ٢يمه شونده              ( ب١

 كدام يك از بيمه هاي زير ، از نظر ارائه خدمات با بيمه هاي ديگر متفاوت است ؟   .٣

 (  حوادث ناشى از كار ٤(  بيكارى                                      ٣        (  آتش سوزى                  ٢( ا ز كار افتادگى           ١

 اين جمله از كيست؟ ))هر كس اندوهى را از مؤمنى برطرف كند ، خداوند در روز قيامت اندوهش را بر طرف مى كند.((  .٤

 ( امام رضا )ع( ٤( پيامبر اكرم )ص(                                        ٣( امام حسين )ع(                 ٢         ( امام على)ع(             ١

 اي اين امور پديد آمده اند. امروزه همدردي و همدلى شكل هاي جديدي پيدا كرده و................... مختلفى بر .٥

 ( وزارتخانه ها ٤( دانشگاه                                                    ٣( ادارات                            ٢( مؤسسات                          ١

 كدام مؤسسه در زمان وقوع حوادث طبيعى يا جنگها به كمك مردم مى شتابد؟  .٦

 ( تأمين اجتماعى ٤( كميته امداد                                                ٣( جمعيت هالل احمر           ٢           ( بهزيستى              ١

 كدام مفهوم را مى رساند؟  » پس از درك احساس فرد حادثه ديده ، به كمك او بشتابيم « جمله  .٧

 ( احساس مسئوليت ٤(  انسان دوستى                           ٣                 ( همدردى                ٢( همدلى                           ١

 طبق قانون ، فرد بايد اين بيمه را انجام دهد.  .٨

 بانه ( داوطل٤( احتمالى                                                           ٣( اجبارى                            ٢( اختيارى                    ١

 مؤسسه اي كه شما را بيمه كرده است چه ناميده مى شود؟  .٩

 ( بيمه گر ٤( بيمه دار                                                             ٣( بيمه گذار                        ٢( بيمه شونده                ١

 

 داشتن دفترچه ي بيمه ي درمان ، مربوط به كدام يك از انواع بيمه هاست؟  .١٠

 ( بيمه ى بهداشت و درمان ٤        ( بيمه ى از كار افتادگى           ٣             بيكارى    ( بيمه ى٢                  ( بيمه ى عمر   ١

 

 

 



 

 چيست؟ بيمه -١

 دارد؟ اي فايده چه آموزي دانش بيمه -٢

 است؟ آمده وجود به بيمه چرا -٣

 .كنند مي فعاليت .........ي بيمه نظر زير بيمه مختلف موسسات ما كشور در -٤

 .شود مي ناميده ............... است كده ر بيمه را شما كه اي موسسه و هستيد ............... شما -5

 .است آمده وجود به ............. و .......... زيانهاي جبران براي بيمه موسسه -6

 .ببريد نام را كند مي ارائه شوندگان بيمه به كه خدماتي نظر از بيمه -7

 .دهيد توضيح ار درمان و بهداشت ي بيمه -8

------------------------------------------------------------------------- 

 . پردازند مي............  بابت مدرسه رابه پولي شم والدين تحصيلي، هرسال درابتداي

 . شود مي ناميده............  كرده اورابيمه كه اي وموسسه.............  آموز دانش -9

 ؟ شود مي ناميده چه است كرده بيمه را شما كه اي موسسه -١0

 دار بيمه( د گر                 بيمه( ج                    گذار بيمه( ب               شونده بيمه( الف

 دراينجا.  پردازند مي آموزي دانش ي بابتبيمه مدرسه رابه پولي شما والدين تحصيلي، هرسال درابتداي -١١

 غ                 ص  .گرهستيد شمابيمه

 ؟ كند حمايت افراد از تواند مي مواردي درچه مهبي موسسه -١٢

 ؟ است آمده وجود به منظوري چه وبراي چرا بيمه موسسه -١٣

 . است آمده وجود به...............  و...........  هاي زيان جبران براي بيمه موسسه -١٤

 ؟ چيست بيمه -١5

 . كنند مي فعاليت.........................  نظر زير اند آمده وجود به بيمه براي كه موسساتي ي ماهمه دركشور -١6

 . است...................................  و........................ ...... بين قرارداد يک بيمه -١7

 دهيد راشرح ببريد؟وهركدام نام را بيمه انواع -١8

 ؟ كنيد مقايسه اختياري ي بيمه با را اجباري بيمه -١9



 

 ؟ ببريد نام شود مي ارائه شوندگان بيمه به كه خدماتي براساس را بيمه ازانواع برخي - -٢0

 ؟ كنند رابيمه خود خودروي ، ساليانه بايد موتوري نقليه يل وسا دارندگان ي همه چرا- -٢١

 ؟ دهيد وتوضيح برده نام را اجباري ازبيمه نمونه يک- -٢٢

 درمقابل را خود كارمندان ي همه دارند وظيفه ها شركتو ها بنگاه وصاحبان ها سازمان ي كليه ، قانون برطبق- -٢٣

 غ ص          . كنند ناشي ازكاربيمه حوادث

 . دهيد توضيح دهد؟ مي ارائه خدماتي چه ودرمان بهداشت ي بيمه- -٢٤

 ؟ هاست ازبيمه يک كدام به مربوط ، درمان ي بيمه ي دفترچه داشتن- -٢5

 بيكاري ي بيمه( ب                  عمر ي بيمه( الف

 ودرمان بهداشت ي بيمه( د افتادگي          ازكار ي بيمه( ج

 . دهند انجام را بيمه اين بايد افراد قانون طبق- -٢6

 داوطلبانه( د             احتمالي( ج اجباري                ( ب          اختياري( الف

 ببريد. رانام مورد سه ؟ بياندازد خطر به را ها انسان زندگي است ممكن حوادثي چه- -٢7

 
 


