
 دین احکام و اصول و اساسی قانون با شده تصویب قوانین اگر و دهد می مطابقت اسالم دین
 کشور در که انتخاباتی بر شورا این - 2 .شود اصالح تا گرداند برمی مجلس به دوباره یا کند می رد را آنها داشت مخالفت 

 . کند می نظارت اسالمی، شوراي مجلس و جمهوري ریاست انتخابات مانند شود می برگزار
زیرا وضع قانون اهمیتچرا مردم باید اعضاي مجلس شوراي اسالمی را از بین بهترین افراد جامعه انتخاب کنند ؟  - 9

 .دارد  در سرنوشت کشور و مردم زیادي
است ؟  کسی چه اسالمی شوراي مجلس در )شهریار ، قدس ، مالرد (  شما زندگی محل روستاي یا شهر ٔنماینده -10

 آقاي حسین گروسی
  .است کشور آن اساسی قانون کشور هر قانون ترین مهم: نکته 
.شوند می تصویب آن چارچوب در قوانین سایر و است ها قانون ٔهمه مادر اساسی قانون: نکته 

 .شد تشکیل ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون نوشتن براي خبرگان مجلس ، اسالمی انقالب پیروزي از پس: نکته 
.انتخاب می شوند  مردماعضاي مجلس خبرگان توسط : نکته 
.اصل دارد  177قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران : نکته 
. دارد عهده به اساسی قانون چارچوب در را کشور عادي قوانین تصویب و تهیه مقنّنه ٔقوه: نکته 
  .کنند می  سوگند اَداي مجلس در خود، کار شروع براي شدن انتخاب از پس نمایندگان مجلس: نکته 
.کنند می انتخاب مجلس رئیس عنوان به را فردي خود بین از نمایندگان مجلس ،: نکته 

می انتخاب ما کشور مختلف مناطق مردم سوي از ساله چهار ٔدوره یک نمایندگان مجلس شوراي اسالمی براي: نکته 
  .شوند

. کشور ما نشان دادند که روحیه همدلی و همدردي خوبی دارند ، بیان کنید چند نمونه از حوادثی را که در آن مردم  - 1
گلستان استان سیل و آذربایجان ٔزلزله بم، ٔزلزله ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ مانند مختلف حوادث

 درك را او شرایط و احساس و بگذاریم شده حادثه دچار که فردي جاي به را خود اینکه یعنی همدلی همدلی یعنی چه ؟  - 2
 .کنیم

 .بشتابیم  او کمک به دیده حادثه فرِد احساسِ درك از پس یعنی همدرديهمدردي یعنی چه ؟  - 3
 نمی خود هموطنان یاري به فقط حوادث هنگام در ماآیا ما در هنگام حوادث فقط به یاري هموطنان خود می شتابیم ؟  - 4

 .کنیم می مسئولیت احساس باشند جهان جاي هر که در  دیده آسیب و مظلوم هاي انسان ٔهمه به نسبت بلکه شتابیم ،
 مردم -1. دو نمونه از حوادثی را که در مناطق مختلف جهان رخ داده و موجب همدلی ما شده است را بیان کنید  - 5

 خبرها در -2 رسند می شهادت به یا و شوند می زخمی قدس ، اشغالگر رژیم ٔناجوانمردانه حمالت اثر در اشغالی فلسطین
 آنها از اي عده و کنند می زندگی بسیارسختی شرایط در گرسنگی و سالی خشک اثر در آفریقایی کشور یک مردم شنویم می

) اري در حوادثیهمهمدلی و (  5درس   
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 .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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