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 مقابله با حوادث بیمه و  6درس 

 نکات مهم درس

 .است آمده وجود به جانی  و مالی های زیان جبران برای بیمه، ی موسسه

 .است( گذار بیمه) شونده بیمه و گر  بیمه بین قرارداد یک بیمه

  خسارت شونده، بیمه از بیمه حق دریافت قبال در  کند می تعهد گر، بیمه ی موسسه

 .کند جبران را معینی ازحوادث ناشی های

  زیر  ها آن  ی همه که است آمده وجود به بیمه برای مختلفی موسسات ما، کشور در

 .کنند می فعالیت((مرکزی ی بیمه))   نظر

 .کند می تدوین بیمه موسسات برای الزم مقررات و قواننین مرکزی ی بیمه

 .هستند اجباری ها هبیم از بعضی دارد مختلفی انواع بیمه

 .دهند انجام را ها بیمه این باید افراد قانون طبق یعنی اجباری بیمه

 حوادث برای که شوند می داوطلب افراد، و هستند  اختیاری ها بیمه از دیگر بعضی

 د. کنن استفاده بیمه از احتمالی
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 سؤاالت متن
 

 مى ..  آموزى دانش..    بیمۀ  بابت  مدرسه  به  را   پولى  شما  والدین  تحصیلى،  سال   هر  ابتداى   در-1

 .پردازند

 دارد؟  اى   فایده  چه  آموزى  دانش  بیمه  -2

 هاى   هزینه   که   دارد وجود  اى  مؤسسه   بیاید، پیش حوادثى  مدرسه در  آموزان   دانش  براى  اگر   

 .کند  می  پرداخت   را   حوادث   این  از ناشى

..   شونده  بیمه..    شما   و   شود  مى  نامیده..  گر بیمه..  است   کرده  بیمه  را  شما  که   اى  مؤسسه-3

 .هستید

  کنند؟   مى  بیمه  را  خود   مال   و   جان  افراد  چرا-4

. شود  بازنشسته  بیکاریا  کارافتاده،  از  بیمار، که  بیاید   پیش  روزهایى  است   ممکن   فرد  هر  براى

 خطر  به افراد مال  و   جان ...    و   سوزى   آتش  تصادف،  چون   حوادثى  اثر  در  است   ممکن   همچنین 

 .بیفتد

  شود؟  روبرو  است ممکن  مشکالتى   چه  با  باشد   نکرده  بیمه  را   خود   مال   یا  جان   کسى   اگر -5

 بزرگ، هاى خسارت  مورد   در   اما  کند،  جبران  را  کوچک  هاى  خسارت  بتواند   فرد   یک  است   ممکن

 .ندارد وجود  همه براى امکانى چنین

 ؟ است آمده وجود  به   منظورى  چه  به بیمه  مؤسسۀ-6

 جانى   و مالى  هاى زیان  جبران   براى   

  چیست؟   بیمه-7

 قبال  در کند  مى تعهد  بیمه  موسسۀ.  است( گذار  بیمه  ) شونده  بیمه و   گر  بیمه  بین  قرارداد یک

 .کند  جبران   را   معینى  حوادث  از ناشى  هاى   خسارت   شونده،  بیمه  از بیمه حق  دریافت 

 .کنند  مى  فعالیت   ایران  اسالمى  جمهورى..  مرکزى  بیمه..    نظر   زیر   بیمه  مؤسسات کلیۀ-8

  چیست؟  مرکزى   بیمه  وظیفۀ -9

 بر  نظارت  و  هدایت  و  کند   مى  تدوین   بیمه مؤسسات  براى  را  الزم  مقررات  و  قوانین   مرکزى  بیمه

 وظایف   بیمه، مؤسسات تا  کند  مى   نظارت  مرکزى  بیمۀ . دارد  عهده  به   را   ها  آن  عملکرد  و   فعالیت 

 .باشند  داشته  رضایت  آنها  کار نحوۀ از  نیز   مشتریان   و   دهند  انجام  درستى  به   را   خود

 باشد؟  مى   نوع چند  قانون  طبق  بیمه   مختلف   انواع- 10

 اختیارى  بیمۀ -  اجبارى   بیمۀ :  نوع  دو   
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 چیست؟  اختیارى  و  اجبارى   بیمۀ - 11

 .دهند انجام  را ها  بیمه  این  باید  افراد   قانون   طبق  یعنى :  اجبارى بیمۀ

 کنند   استفاده  بیمه  از   احتمالى  حوادث  براى که شوند  مى داوطلب افراد  یعنى:  اختیارى بیمۀ

 ببرید؟  نام  را  دهد   مى   ارائه  شوندگان   بیمه  به   که   خدماتى  نظر  از  بیمه  انواع- 12

 عمر،   بیمۀ  بیکارى، بیمۀ  درمان، و بهداشت  بیمۀ   

 سوزى،  آتش   بیمۀ   خودرو،   سرنشین   بیمۀ  اتومبیل،  بدنۀ   بیمۀ  روستائیان،  بیمۀ افتادگى،  کار  از بیمۀ

 ... و  مسکونى   منازل  بیمۀ

 چیست؟  موتورى   نقلیۀ  وسایل   بیمۀ  بارۀ  در   قانون  نظر- 13

 جانى  حوادث   براى را  خود  خودروى  سالیانه   باید  موتورى،   نقلیۀ وسایل دارندگان همۀ قانون،  طبق  

 یا  درمانى هاى هزینه براى بتوانند  حوادث،  وقوع هنگام  تا  کنند  بیمه  تصادف  از ناشى  مالى  و

 .کنند   استفاده  بیمه  هاى  کمک   از  اتومبیل،  به خسارت

 کنند؟  بیمه را  کارگران و  کارمندان   دارند   وظیفه   کسانى  چه  قانون   طبق- 14

 همۀ   دارند   وظیفه  کارفرمایان،  و ها  شرکت  ها، بنگاه  صاحبان   سازمانها،  کلیۀ  قانون،   طبق   بر   

 .کنند  بیمه  کار،  از   ناشى  حوادث   مقابل  در   را   خود  کارگران  و   کارمندان 

 است؟ ها  بیمه   از  یک   کدام  به مربوط  درمانى بیمه  دفترچۀ داشتن-15

  مان در  و   بهداشت  بیمۀ

 چیست؟   درمان و بهداشت  بیمه   فایدۀ - 16

 پزشکى  هاى  ازهزینه  بخشى توانند  مى   هستند  درمان   و   بهداشت  بیمۀ  پوشش  تحت   که   افرادى  

 .کنند  دریافت   بیمه  طریق   از...    و   دارو  خرید  آزمایشگاه،  جراحى،  عمل   مانند  را   خود

 

 

 

 

 

 فعالیت ها 
 :دهید  پاسخ  ها  سؤال   این  به و کنید  وجو   پرس   مدرسه   مدیریت   از   معلم   راهنمایی  با  -1

 دارد؟   هایی  فایده  چه   آموزی  دانش  بیمه (الف

 مه یرخ بدهد به موجب قانون ب  یدانش آموزان حادثه ا  یبرا  یلی اگر درطول سال تحص

 کند.  یخسارت م  جبران 
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 پاسخ به عهده دانش آموز  کردید؟  پرداخت  پول  چقدر  شما   بیمه، این   گرفتن   برای   (ب

 

 را  درمان   های   هزینه  مبلغی  چه  تا  بیمه  این  با   بیاید  پیش  شما  برای  ای   حادثه  ناکرده  خدای  اگر  (ج

 کنند؟   می   پرداخت

 50شده بر اثر حادثه، مبلغ   مه یدر صورت فوت ب براساس قرارداد هر سال مبلغ تغییر می کند   

 پرداخت خواهد شد  ی قانون   نفعی به افراد ذ الیر  ون ی لیم

 ییسرپا  ی ها  نه یوجبران هز  ال ی ر  ون یل یم  100از حادثه مبلغ   یدائم ناش  یو جزئ   یدر نقص عضو کل

ی شده پرداخت م  مه یب   ی غرامت برا  الی ر  ونیلی م  10مبلغ    ز یاز حادثه ن  یناش  ی مارستان یو ب

مند  بهره  نامه   مهیبخش درمان ب  ی ایاز مزا   ال ی ر  ونیلی م  15تا مبلغ    توانند ی  م  شدگان   مه یب شود

مازاد بر   مارستان،یدر ب   ی به شرط بستر  یماریاز ب   ی ناش یدرمان اعمال جراح  ی ها  نهی شوندهز

را تا سقف   یا مهیب  ی سازمانها  ری و سا  یاجتماع  ن یتام،یشامل خدمات درمان   ه یپا مهیتعهدات ب 

 ( 139براساس تعهدات سال    ) قابل پرداخت اعالم کرد.  ال ی ر  ون یل یپنج م 

 

 است؟   چقدر  بیمه   این   اعتبار مدت)  د

 یک سال تحصیلی 

 کالس در  است   مطهری  مرتضی شهید  استاد  راستان  داستان   کتاب  از  برگرفته   که  را  زیر  روایت  -2

 .دهید  توضیح  درس این  با  آن را ارتباط  و   بخوانید

(ع ) در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آنها موظف   ی امام عل

مان   ی نید یافراد را در آموزه ها  ی و ناتوان   یسخت   ی به روزها وتوجه  جامعه  فیاست. در واقع تکل 

-مهیفرهنگ ب  جی ترو --.دهدی نشان م  

 .بگویید معلم  به و بنویسید را  نتیجه و  بپرسید  خانواده  از -3

 دارند؟  فوایدی   چه   ها  بیمه   این   کنند؟  می   استفاده   ها   بیمه  کدام   از   شما   خانوادۀ  اعضای )  الف

 .....و  اتومبیل   ثالث  وشخص  بدنه  بیمه  -عمر  بیمه  - مسکونی  منازل  -تحصیلی  حوادث   -درمان  بیمه

 خانواده   شوند   می   موجب   و   کنند   می   جبران   را   خسارات   از   بخشی   یا   تمام   حوادث   وقوع   درزمان -

 .دهند زندگی ادامه  به دلهره و نگرانی بدون

 

 کنند؟چرا؟   نمی استفاده ها  بیمه  نوع کدام  از شما  خانوادۀ   اعضای)  ب

 اطالع.   دار  خانه زنان مستمری -روستائیان بیمه-ازکارافتادگی  – وخودرو منزل  لوازم سرقت بیمه

 .اند  پی نبرده  ها  آن  اهمیت به ویا  ندارند 
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 چون   حوادثی  از  ناشی  های   خسارت  جبران   برای  ها  خانواده  بگویید   درس،  موضوع   به   توجه   با - 4

 دهند؟  انجام  اقدامی   چه  است بهتر  خود   زندگی   محل  سوزی در  آتش   و   سیل   زلزله،

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

 مشکالت   و   حوادث   مقابل   در   را   آنها   جامعه،  افراد   از   بیمه   حق   دریافت   با   اجتماعی   تأمین  سازمان  - 5  

 کند؛  می حمایت  افراد از  گوناگون  های  شکل وبه   دارد  مختلف انواع  این بیمه . کند  می بیمه   زندگی

بازنشستگی،  درمانی،  بیمه   افتادگی،  کار  از   بیمه   بیکاری،  بیمه  مانند   از   مستمری  مستمری 

 تواند   می  چگونه   اجتماعی  تأمین   سازمان  شما  نظر  به... .  و  بارداری   ایام  هزینه  کمک  کارافتادگی،

 موجب   افراد   همۀ   شدن   بیمه  و  بیمه  حق  پرداخت  آیا  کند؟  تأمین   و  بپردازد   را  ها   بیمه  هزینه انواع 

 چرا؟  شود؟  می  همگان   برای   آسایش   و   رفاه

 با دریافت مبلغی به نام حق بیمه از بیمه شوندگان هزینه انواع بیمه ها را تأمین می کند 

 د بله با بیمه افراد در برابر حوادث و مشکالت نگران جبران هزینه ها نخواهند بو

 

 

 

 

 سؤاالت چهارگزینه ای 
 

 ؟   است آموده  وجود   به  جانى   و مالى  های زیان  جبران   برای   موسسه   کدام  .1

 نشانى آتش)  4                  اورژانس) 3                احمر هالل)  2                     ×بیمه )1

 

 . شود   مى تدوین...................    طرف   بیمه،از موسسات  برای الزم  مقررات   و   قوانین .2

 گذار   بیمه ) 4                     گر بیمه )  3          ×مرکزى  بیمه) 2              شونده  بیمه )1

 

 ؟  است   متفاوت   دیگر  های   بیمه  با  خدمات  ارائه   نظر   از   ،  زیر   های   بیمه   از   یک   کدام .3

 × کار  از ناشى حوادث)  4                      بیکارى )  3          سوزى   آتش ) 2        افتادگى  کار  از )1

 

 اندوهش   قیامت  روز  در   خداوند   ،  کند   برطرف   مؤمنى  از   را   اندوهى  کس   هر))  کیست؟   از  جمله  این .4

 )).کند  مى  طرف   بر  را
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 ×   (ع) رضا  امام) 4)        ( ص) اکرم پیامبر) 3)         ( ع)  حسین   امام) 2)          (ع) على  امام )  1

 امور   این   برای   مختلفى ...................  و  کرده  پیدا   جدیدی   های   شکل   همدلى  و   همدردی  امروزه .5

 .اند آمده پدید 

 ها   وزارتخانه ) 4                 دانشگاه) 3                       ادارات) 2               × مؤسسات )1

 شتابد؟   مى   مردم  کمک  به   جنگها   یا  طبیعى  حوادث  وقوع   زمان   در مؤسسه  کدام .6

 اجتماعى  تأمین)  4          امداد  کمیته)  3         × احمر  هالل  جمعیت)  2             بهزیستى  )1

 رساند؟   مى  را  مفهوم  کدام  «  بشتابیم  او  کمک  به   ،  دیده  حادثه  فرد  احساس   درک  از  پس  ». جمله  7   

 مسئولیت   احساس)  4        دوستى  انسان )  3                    ×همدردى) 2                       همدلى )1

 .دهد  انجام   را   بیمه  این   باید  فرد  ،   قانون  طبق .8

 داوطلبانه) 4                         احتمالى) 3                   ×   اجبارى)  2                    اختیارى  )1

 شود؟   مى  نامیده چه  است   کرده  بیمه  را  شما   که   ای  مؤسسه  .9

 × گر  بیمه ) 4                          دار   بیمه)  3                   گذار  بیمه) 2               شونده  بیمه )1

 هاست؟  بیمه انواع از  یک   کدام  به   مربوط   ،   درمان ی  بیمه  ی دفترچه  داشتن  . 10

 × درمان  و  بهداشت  ى   بیمه)  4       افتادگى  کار  از  ى  بیمه)  3         بیکارى  ى  بیمه)  2          عمر  ى  بیمه )1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




