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چند نمونه از حوادثي را كه در آن مردم كشور ما نشان دادند روحيه همدلي و همدردي بسيار خوبي دارند بيان كنيد ؟  -1

 حوادث مختلف مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، زلزله ي بم ، زلزله ي آذربايجان و سيل استان گلستان 

 .ي فرد دچار حادثه شده بگذاريم و احساس و شرايط او را درك كنيم همدلي يعني اينكه خود را به جاهمدلي يعني چه ؟  -2

 .يعني پس از درك احساس ِ فرد حادثه ديده به كمك او بشتابيم  ياريهم يعني چه ؟ ياريهم -3

ري ما در هنگام حوادث فقط به يا  –خير   .توضيح دهيد آيا ما در هنگام حوادث فقط به ياري هموطنان خود مي شتابيم ؟  -4

براي . هموطنان خود نمي شتابيم ، بلكه نسبت به همه ي انسان هاي مظلوم و آسيب ديده در هر جاي جهان باشند احساس مسئوليت مي كنيم 

 .مثال مردم فلسطين اشغالي در اثر حمالت ناجوانمردانه ي رژيم اشغالگر قدس زخمي مي شوند يا به شهادت مي رسند 

برطرف كند خداوند در روز قيامت اندوهش هر كس اندوهي را از مومني ف كردن اندوه مومنان چه فرمود؟ در باره برطر) ع(امام رضا -5

 .را برطرف مي كند 

. به علت گسترش وسايل ارتباطي و حمل ونقل چرا امروزه همه به سرعت مي توانند از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شوند؟ -6

 نيروي انتظامي  –اورژانس  –سازمان آتش نشاني  –جمعيت هالل احمر  حوادث به ما كمك مي كنند؟كدام موسسات اجتماعي در  -7

جمعيت هالل احمر يكي از موسساتي است كه در زمان وقوع حوادث طبيعي يا جنگ ها به جمعيت هالل احمر چگونه موسسه اي است؟  -8
 .كمك مردم مي شتابد 

در هنگام وقوع حوادث به مجروحين كمك هاي اوليه مي رساند و آنها را  -1  . چند مورد از وظايف سازمان جمعيت هالل احمر را بنويسيد  -9
كمك هاي مردمي مثل  -3براي آسيب ديدگان سيل يا زلزله و جنگ ، چادرهاي اسكان موقت برپا مي كند   -2به بيمارستان منتقل مي كند  

در شرايط عادي براي صلح و دوستي و همچنين حفظ محيط زيست تالش -4، چادر اسكان و دارو را جمع آوري و به آنها مي رساند  غذا ، پوشاك 
. ميكند

 ) انسان دوستي  همدلي -(  .                   را در سرشت ما انسان ها قرار داده است ..................... و ................... خداوند  *-*

)جوانان هالل احمر سازمان ( .                                 دارد......................................... جمعيت هالل احمر بخشي به نام  *-*

                                           

 . موسسه بيمه براي جبران زيان هاي مالي و جاني به وجود آمده است  چرا موسسه بيمه به وجود آمده است ؟ -1

كند در قبال دريافت حقّ بيمه از  موسسه بيمه گر تعهد مي. است ) بيمه گذار(بيمه يك قرارداد بين بيمه گر و بيمه شونده بيمه چيست؟  -2
 .بيمه شونده خسارت هاي ناشي از حوادث معيني را جبران كند 

بيمه بدنه (اختياري  -2) بيمه شخص ثالث اتومبيل( اجباري -1به دو بخش  ؟ بيمه ها از نظر قانون به چند بخش تقسيم مي شوند -3
 . ) اتومبيل

بيمه  بهداشت و درمان ، بيمه  ؟ن ارائه مي كند انواع مختلف دارد آنها را نام ببريدبيمه از نظر خدماتي كه به بيمه شوندگا -4
 بيكاري ، بيمه از كار افتادگي ، بيمه روستاييان ، بيمه بدنه اتومبيل ، بيمه سرنشين خودرو ، بيمه آتش سوزي ، بيمه منازل مسكوني

طبق قانون همه ي دارندگان وسايل نقليه موتوري ، بايد ساليانه  -1 دو مورد از  قوانين مربوط به بيمه ي كشور را توضيح دهيد ؟  -5
بر طبق قانون كليه سازمان ها ، بنگاه ها ، شركت ها و كارفرمايان ،  -2خودروي خود را براي حوادث جاني و مالي ناشي از تصادف بيمه كنند 

 .دارند همه كارمندان و كارگران خود را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه كنند وظيفه 
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)همدلي و همياري در حوادث  ( 5درس 

)بيمه و مقابله با حوادث  ( 6درس 
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