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 مردم ایران در چه مواردی روحیه همدلی و همدردی خود را نشان داده اند؟ -   0

 سیل و آذربایجان زلزلٔه بم، زلزلٔه ایران، علیه عراق تحمیلی نگج مانند مختلف حوادث در ما کشور مردم

 .دارند خوبی بسیار همدردی و همدلی روحّیٔه که دادند گلستان نشان استان

 همدلی یعنی چه ؟ -   2

  .کنیم درک را او شرایط و احساس و بگذاریم شده حادثه دچار که فردی جای به را خود اینکه یعنی همدلی

 دی یعنی چه؟همدر -   3

 .بشتابیم او کمک به دیده حادثه فِرد احساِس درک پس از یعنی همدردی

 .آیا ما فقط در حوادث بزرگ با دیگران همدلی می کنیم ؟چرا مثال بزنید -   4 

 حوادث حتمًا که نیست الزم البته .است داده ها قرار انسان ما سرشت در را دوستی انسان و همدلی خداوند

 های هزینه نتواند و بشود حادثه یک دچار ه ای خانواد ما، همسایگی در است ممکن گاهی .یایدب پیش بزرگی

 کند پیدا جسمی ناتوانی بیماری یا حادثه یک اثر در ما همکالسی است ممکن گاه .کند تأمین را خود زندگی

  

 .زنیدآیا ما فقط نسبت به مردم کشور خود همدلی وهمدردی می کنیم ؟ چرا مثال ب -   5

 آسیب و مظلوم های انسان همٔه به نسبت شتابیم، بلکه نمی خود هموطنان یاری به فقط حوادث هنگام در ما

 فلسطین که مردم هستیم شاهد روزه هر مثال برای.کنیم می مسئولیت احساس جهان باشند جای هر در دیده

 در یا رسند می شهادت به یا و دشون می قدس، زخمی اشغالگر رژیم ناجوانمردانٔه حمالت اثر در اشغالی

 زندگی بسیار سختی شرایط در گرسنگی و سالی خشک اثر در افریقایی کشور مردم یک شنویم می خبرها

 های انسان به و بودیم آنجا کاش ای :گوییم خبرهامی این شنیدن با .میرند می آنها از ای عده و کنند می

 .کردیم می مظلوم، کمک و تدیده خسار

 تغییر شکل همدلی وهمدردی در جامعه ی امروز کدام مؤسسات این وظایف را بر عهده دارند؟ با -   6

 احمر، هالل جمعیت مانند، مختلف مؤسسات است ممکن دهد می رخ زلزله منطقه یک در وقتی مثال، برای

 انجام را خاصی وظیفٔه هریک و بشتابند مردم یاری به …و انتظامی نیروی نشانی، اورژانس، آتش سازمان

 دهند

 جمعیت هالل احمر چگونه سازمانی است ؟ و چه خدماتی ارائه می دهد؟ -   7 

مردم می  کمک به ها جنگ یا طبیعی حوادث وقوع زمان در که است مؤسساتی از یکی احمر هالل جمعیت

 و سانندیر م اولیه٭ کهای کم مجروحین به حوادث، وقوع هنگام در احمر هالل جمعیت امدادگران٭ .شتابد

 اسکان های چادر جنگ، و زلزله یا سیل بدیدگان آسی برای احمر هالل .یکنند م منتقل به بیمارستان را آنها

 می آنها به و آوری جمع را دارو و اسکان چادر پوشاک، غذا، مثل مردمی کهای کم کند و می برپا موقت

 رساند

 عالیت می کند؟جمعیت هالل احمر در شرایط عادی در چه زمینه ای ف -   8

 کند می تالش زیست محیط حفظ همچنین و دوستی و صلح برای

 سازمان جوانان هالل احمر چه سازمانی است؟ -   9
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 طور به که دانشجویانی یا آموزان دانش .دارداحمر  هالل جوانان سازمان نام به بخشی احمر هالل جمعیت

 بینند می آموزش احمر هالل با همکاری برای شوند، می سازمان این عضو داوطلب

 6سواالت درس 

 به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟ -   0

 یشود م نامیده « گر بیمه» است، کرده بیمه را شما که های مؤسس و هستید « شونده بیمه» شما

 چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟ -   2
 آتش تصادف، حوادثی چون اثر در است ممکن همچنین .شود نشسته باز یا بیکار افتاده، کار از بیمار، که بیاید پیش روزهایی است ممکن فرد هر برای

 بیفتد خطر به افراد مال و جان...و سوزی

 کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟  اگر -   3
 دارد؟ وجود همه برای چنین امکانی بزرگ، تهای خسار مورد در آیا اما کند؛ جبران را کوچک های خسارت بتواند فرد یک است ممکن زیرا

 چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟ -   4

 است آمده وجود به جانی و مالی نهای زیا جبران برای بیمه، مؤسسٔه

 بیمه چیست؟ -   5 

 تاس )گذار بیمه( شونده بیمه و گر بیمه بین قرارداد یک بیمه

 مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟ -   6 
 کند جبران را معینی حوادث از ناشی تهای شونده، خسار بیمه از بیمه٭ حّق دریافت قبال در کند می تعهد گر، بیمه مؤسسه

 در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟ -   7
 کنند می فّعالّیت « مرکزی بیمه» نظر زیر آنها همٔه است که آمده وجود به بیمه برای فیمختل مؤسسات ما، کشور در

 انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟ -   8
 م داوطلب افراد، و هستند اختیاری ازبیمه ها بعضی دیگر  .دهند انجام را ها بیمه این باید افراد قانون طبق یعنی هستند؛ اجباری هها بیم از بعضی

 کنند استفاده بیمه از احتمالی حوادث برای که یشوند

 بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟ -   9
 بیمٔه سوزی، آتش خودرو، بیمٔه سرنشین بیمٔه اتومبیل، بدنه بیمٔه روستاییان، بیمٔه کارافتادگی، از بیمٔه عمر، بیمٔه بیکاری، بیمٔه درمان، و بهداشت بیمٔه

 …و مسکونی منازل

  
 نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟-01

 وقوع هنگام در کنند تا بیمه تصادف از ناشی مالی و جانی حوادث برای را خود سالیانه خودروی باید موتوری، نقلیٔه وسایل دارندگان همٔه قانون، طبق

 کنند استفاده بیمه کهای کم از به اتومبیل، تخسار یا درمانی های هزینه برای بتوانند حوادث،
 نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟-00

 از ناشی حوادث در مقابل را خود کارگران و کارمندان همٔه دارند وظیفه کارفرمایان، و تها شرک هها، بنگا صاحبان نها، سازما کلیٔه قانون، طبق بر

 کنند بیمه کار،
 پس از اطالع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟( علیه السالم)علی امام  -   02

 او به المال بیت از و کند سرپرستی را او است زنده تا که است اجتماع و حکومت برعهدۀ: فرمود 
 بدهد  مستمری

 7  سواالت درس


