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 20صفحه 1فعالیت 

 شیوع وگسترش بیماری هاو... -کمبود آذوقه و دارو -قطع آب وبرق -بی خانمان شدن افراد -مجروح یا کشته افراد

 ، چادر وفهرست نیازهای مردم ممکن است شامل موادغذایی، دارو، پزشک و دستیار، خواربار، آب آشامیدنی، پتو 

 خانه های موقت، تانکر آب برای مصارف بهداشتی، ظروف و وسایل زندگی، مددکار اجتماعی برای صحبت کردن و 

 تسلی دادن به آسیب دیدگان، افرادی که بتوانند مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند و... باشد.  

 21صفحه-2فعالیت 

ه برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دست فروشی می كرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا روزی روزگاری پسرك فقیری زندگی می كرد ك 
 سنتی برایش باقیمانده است و این درحالی بود كه شدیداً احساس گرسنگی می 10شاید بتواند پولی بدست آورد. روزی متوجه شد كه تنها یك سكه 

تقاضا كند. بطور اتفاقی درب خانه ای را زد. دختر جوان و زیبائی در را باز كرد. پسرك با دیدن چهره زیبای دختر  كرد. تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا
 دستپاچه شد و بجای غذا ، فقط یك لیوان آب درخواست كرد.

تگی شیر را سر كشید و گفت : دختر كه متوجه گرسنگی شدید پسرك شده بود بجای آب برایش یك لیوان بزرگ شیر آورد. پسر با طمانینه و آهس
پس من از صمیم » پسرك گفت: « چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته كه نیكی ما به ازائی ندارد.» .دختر پاسخ داد: « چقدر باید به شما بپردازم؟ »

 «قلب از شما سپاسگذاری می كنم
ماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در سال ها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. پزشكان محلی از درمان بی

 بیمارستانی مجهز، متخصصین نسبت به درمان او اقدام كنند.
ر ی ددكتر هوارد كلی، جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشاوره فراخوانده شد. هنگامی كه متوجه شد بیمارش از چه شهری به آنجا آمده برق عجیب

در چشمانش درخشید. بالفاصله بلند شد و بسرعت بطرف اطاق بیمار حركت كرد. لباس پزشكی اش را بر تن كرد و برای دیدن مریضش وارد اطاق شد. 
وجهات خاص تاولین نگاه او را شناخت. سپس به اطاق مشاوره بازگشت تا هر چه زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام كند. از آن روز به بعد زن را مورد 

 خود قرار داد و سر انجام پس از یك تالش طوالنی علیه بیماری، پیروزی ازآن دكتر كلی گردید.
را  آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود. به درخواست دكتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او برده شد. گوشه صورتحساب چیزی نوشت. آن

 ل نمود.درون پاكتی گذاشت و برای زن ارسا
 از كرد. چیزیزن از باز كردن پاكت و دیدن مبلغ صورتحساب واهمه داشت. مطمئن بود كه باید تمام عمر را بدهكار باشد.سرانجام تصمیم گرفت و پاكت را ب

 توجه اش را جلب كرد. چند كلمه ای روی قبض نوشته شده بود. آهسته ان را خواند:

 شیر پرداخت شده است. ك لیوانبا یبهای این صورتحساب قبالً  

 : 21صفحه  3مربوط به فعالیت  

 پاسخهای احتمالی: 

چگونه کمکهای اولیه به مجروحان برسانیم؟ چگونه و با چه وسایلی مصدومان را به مراکز درمانی برسانیم؟ با کودکان چگونه رفتار کنیم؟  گروه اول: 

 چگونه غذا و دارو را بین حادثهدیدگان توزیع کنیم؟ و....



از اهالی محل یا دانش آموزان مدرسه بخواهیم کمکهای خود را در محلی با نظارت یک گروه جمعآوری کنند ) غرفه ای برای این کار تشکیل  گروه دوم: 

اهیم کمکهای نقدی بدهیم( پتو، غذا، وسایل زندگی، اسباب با زی، دارو، چادر و... را جمع آوری می کنیم. شماره حسابی در بانک افتتاح و از مردم میخو

 خود را به این شماره حساب بریزند. در جمع آوری کمکها و اطالع رسانی به مردم و بسته بندی کمکهای غیرنقدی همکاری میکنیم.

 : 23صفحه  - 4مربوط به فعالیت  

 نبودن . اثر طرح دادرس به معنی دانش آموزان آماده برای روزهای سخت مانند سیل و زلزله است ،دادرس یعنی بی 

شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از خود  آموزان داده می های الزم )هشت مهارت امدادی ( به دانش و بر همین اساس با همکاری هالل احمرآموزش 

 و اطرافیانشان محافظت کنند.

 : 23صفحه  - 5مربوط به فعالیت  

 شعر از سعدی است و معنای آن این است: 

مانند پیکر یک انسان است. همه انسانها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که جامعه انسانی  

تاری و درد اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرف  در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار خود ادامه دهند و ناآرام

 باشند، بقیه نمیتوانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای.

 : 6درس 
 24صفحه -1فعالیت 

 ند.بیمه ای است که براساس قرارداد اگر درطول سال تحصیلی برای دانش آموزان حادثه ای رخ بدهد به موجب قانون بیمه جبران خسارت می کالف(

 تومان 8000ب( 

 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. ال غرامت برای بیمه شده پرداخت میمیلیون ری 10های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه نیز مبلغ  جبران هزینه- 

 مند شوند. نامه بهره میلیون ریال از مزایای بخش درمان بیمه 15توانند تا مبلغ  شدگان می بیمه- 



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

 (1393.) براساس تعهدات سالهای بیمه ای را تا سقف پنج میلیون ریال قابل پرداخت اعالم کرد سایر سازمان

 د( یک سال تحصیلی

 : 27صفحه  2مربوط به فعالیت  

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

 -ترویج فرهنگ بیمه --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 

 ارات را جبران می کنند و موجب می شوند خانواده بدون نگرانی و دلهره به زندگی ادامه دهند.درزمان وقوع حوادث تمام یا بخشی از خس- 

 مستمری زنان خانه دار . اطالع ندارند ویا به اهمیت ان ها پی نبرده اند. -بیمه روستائیان-ازکارافتادگی –ب(بیمه سرقت لوازم منزل وخودرو  

 27ص  -4فعالیت

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

 

 

 

 

  

 

  

 


