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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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افرادي كه تحت پوشش بيمه ي بهداشت و درمان هستند مي توانند بخشي از هزينه   بيمه ي بهداشت و درمان چه فوايدي دارد؟ -6
 . طريق بيمه دريافت كنند از ..... هاي پزشكي خود را مانند عمل جراحي ، آزمايشگاه ، خريد دارو و 

 )دانش آموزي( .          مي پردازند ..................... در ابتداي هر سال تحصيلي ، والدين شما پولي را به مدرسه بابت بيمه ي  *-

 )بيمه شونده  بيمه گر  -(          .   هستيد ................. ناميده مي شود و شما ............. موسسه اي كه شما را بيمه كرده است  *-
 )بيمه مركزي(   .فعاليت مي كنند .................. در كشور ما موسسات مختلفي براي بيمه به وجود آمده است كه همه ي آنها زير نظر  *-

                  

 .به منظور رفع نيازها و خواسته هاي انسان صورت مي گيرد  توليد محصول به منظور چيست؟  -1

 ...يخچال و دفتر ، ممكن است كاال باشد مانند كفش ، كيف ؛  -1به دو صورت  توليد محصول ممكن است به چند صورت باشد؟ -2
 .....ممكن است خدمات باشد مانند خدمات پزشكي ، آموزش ، بيمه ، حمل ونقل و   – 2 

 نيروي انساني  -3سرمايه  -2منابع طبيعي     -1  عوامل توليد را نام ببريد  ؟ -3

...) نفت ، گاز ، زغال سنگ ، آهن و(ت وجود دارد مانند آب ، خاك ؛ جانوران ، جنگل ها ، معادن آنچه در طبيع منابع طبيعي چيست ؟ -4
 . منابع طبيعي هستند 

بايد از امكانات و منا بع طبيعي كه خداوند در اختيار بشر قرار   توليد كند چه كاري بايد انجام دهد؟براي آنكه انسان بتواند كاال و وسايل  -5
 .داده استفاده كند 

زيرا اگر كار و تالش انسان نبود چيزي توليد نمي شد و آدميان نمي  به چه دليل نقش نيروي انساني در توليد بسيار مهم است ؟ -6
 .توانستند به زندگي ادامه بدهند

انسان براي آنكه از منابع طبيعي استفاده و آنها را به كاال تبديل كند به ابزار و  ي شامل سرمايه است ؟سرمايه چيست؟و چه چيزهاي -7

 . هستندماشين آالت ، ابزار كار و زمين  يا ساختماني كه توليد در آن ها صورت مي گيرد سرمايه . اين تجهيزات سرمايه نام دارد . تجهيزاتي نياز دارد

زيرا اگر كار و تالش انسان نبود ، چيزي توليد نمي شد و آدميان نمي توانستند  ساني در توليد بسيار مهم است ؟چرا نقش نيروي ان -8

 .به زندگي ادامه بدهند 

در گذشته هاي دور با رونق كار كشاورزي توليد محصول  ؟تقسيم كار در جامعه چگونه بوجود آمد و شغل ها ي گوناگون ايجاد شدند -9
توليد غذاي كافي ديگر همه مجبور به كار كشاورزي نبودند و به تدريج افراد ديگر توانستند به كارهاي ديگر بپردازند و در برخي زياد شد  با 

هركس توليد يك يا چند كاال را بر عهده گرفت و شغل هاي گوناگون . بدين ترتيب تقسيم كار در جامعه بوجود آمد . كارها مهارت پيدا كنند 
 .پديد آمدند 

 -1در سه گروه را در چند گروه مي توان طبقه بندي كرد ؟ نام ببريد ؟ به طور كلي مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي  -10
 خدمات -3صنعت  -2كشاورزي 

زيرا انسان با نيروي فكر و كار خود مي تواند منابع طبيعي  –نيروي انساني  به نظرشما كدام يك از عوامل توليد مهم ترند؟ چرا؟  -11
 .همچنين انسان ابزار و وسايل كار و توليد را ابداع و اختراع كرده است . را استخراج و به وسايل مورد نياز خود تبديل كند 

  سرمايه - اگر بخواهيم توليد امروز را با گذشته مقايسه كنيم كدام عوامل توليد بيشتر تغييركرده اند ؟ يك مثال بزنيد ؟ -12
البته پيشرفت ابزار توليد خود .ساير عوامل توليد تغييرات كمتري داشته اند . ناوري در هر دوره ي تاريخي است اين ابزار در واقع سطح ف

موجب شده است كه منابع طبيعي با سرعت و شدت بيشتري استخراج شوند  يا اين پيشرفت ، قدرت و توانايي انسان را براي توليد بيشتر و 
  .ابداعات جديد افزايش داده است  

توزيع فعاليتي است كه بين . توزيع در لغت به معني پخش كردن است  توزيع در لغت به چه معناست ؟ و آن را تعريف كنيد ؟ -13
 . توليد كننده و مصرف كننده  رابطه برقرار مي كند 
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