
 بسمه تعالی

 مطالعات هفتم۵سواالت متن درس 

 اند؟مردم کشور ما در چه مواردی روحیه همدلی و همیاری بسیار خوبی از خود نشان داده ۱سوال 

 حوادثی مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زلزله بم زلزله آذربایجان و سیل استان گلستان

 

 همدلی و همیاری یعنی چه؟ ۲سوال 

 اینکه خود را به جای فرد حادثه دیده بگذاریم احساس و شرایط او را درک کنیم.همدلی یعنی 

 همیاری یعنی پس از درک احساسات فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم

 

 درست  خداوند همدلی و انسان دوستی را در سرشت ما قرار داده است.   ۳سوال 

 

 نادرست  ازیم.  ما فقط در حوادث بزرگ به یاری دیگران می پرد ۴سوال 

 

 آیا ما در حوادث و فقط به یاری هموطنان خود می شتابیم؟ ۵سوال

خیر بلکه نسبت به همه انسانهای مظلوم و آسیب دیده در هر جای جهان که باشند احساس 

 کنیم مانند مردم مظلوم فلسطینمسئولیت می

 

 قرآن کریم در مورد نجات جان افراد چه می فرمایند؟ ۶سوال 

 جان یک نفر را نجات دهد مانند این است که جان همه مردم را نجات داده است. هرکس

 

 امام رضا علیه السالم درباره برطرف کردن اندوه مومنان چه فرمودند؟ ۷سوال 

 را از مومنی برطرف کند خداوند در روز قیامت اندوهش را برطرف خواهد کرد.دوهی هرکس ان

 

 توانند از اخبار و حوادث مناطق مختلف آگاه شوند؟میچرا امروز همه به سرعت  ۸سوال 

 به علت گسترش وسایل ارتباطی و حمل و نقل

 

 کدام موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟۹سوال 

 موسساتی مانند جمعیت هالل احمر سازمان آتش نشانی فوریتهای پزشکی نیروی انتظامی بسیج

Hamyar.in همیار



 موسسه ای است؟جمعیت هالل احمر چگونه  ۱۰سوال 

جمعیت هالل احمر یکی از موسساتی است که در هنگام وقوع حوادث طبیعی یا جنگ به کمک مردم 

 می شتابند.

 

 در هنگام وقوع حادثه امدادگران هالل احمر چه کمک هایی می کنند؟ ۱۱سوال 

آسیب دیدگان به مجروحین کمک های اولیه می رسانند و آنها را به بیمارستان منتقل می کنند برای 

های مردمی مانند غذا پوشاک چادر دارو را جمع آوری کمک چادرهای اسکان موقت برپا می کنند

 می کنند و به آنها می رسانند.

 

 جمعیت هالل احمر در حالت عادی چه کارهایی انجام میدهد؟ ۱۲سوال 

 در شرایط عادی برای صلح و دوستی و همچنین حفظ محیط زیست تالش می کند.

 

 سازمان جوانان هالل احمر چه سازمانی است؟ ۱۳سوال 

آموزان را دانشجویانی که به جمعیت هالل احمر بخشی به نام سازمان جوانان هالل احمر دارد دانش

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

 

 تهیه کننده دبیر مطالعات آهنگری رضا غیبی
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همدلی و همیاری در حوادث   درس 5

• حادثه هیچ گاه خبر نمی کند!

فّعالیت
1ـ به چند گروه تقسیم شوید. به اخبار روزنامه ها در باالی صفحه توجه کنید.با وقوع این حوادث چه مشکالتی 
برای مردم این مناطق به وجود می آید؟ روی یک کاغذ تعدادی از مشکالت و نیاز های مردم آسیب دیده را بنویسید و 

در کالس بیان کنید.

در  که  می شویم  مطلع  سیما  و  صدا  یا  روزنامه ها  اخبار  طریق  از  گاهی  ما  همٔه 
منطقه ای، تعدادی از هم وطنان ما  و خانه هایشان در اثر وقوع زلزله، سیل یا بیماری های 
واگیردار از بین رفته اند یا در برخی از مناطق جهان، جنگ هایی روی داده و تعدادی 
از مردم غیرنظامی و زنان و کودکان مجروح شده اند. مردم کشور ما در حوادث مختلف 
مانند جنگ تحمیلی رژیم بعث در عراق علیه ایران، زلزلٔه بم، زلزلٔه آذربایجان و سیل 

استان گلستان نشان دادند که روحّیٔه همدلی و همیاری بسیار خوبی دارند.
و  بگذاریم  شده  حادثه  دچار  که  فردی  جای  به  را  خود  اینکه  یعنی  همدلی 
احساسات و شرایط او را درک کنیم. همیاری یعنی پس از درک احساِس فرِد حادثه 

دیده به کمک او بشتابیم.
به  امدادرسانی  در  جامعه  مختلف  اقشار  همیاری 

سیل زدگان کشورمان، سال 1٣98
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خداوند همدلی و انسان دوستی را در سرشت ما انسان ها قرار 
گاهی  بیاید.  پیش  بزرگی  حوادث  حتماً  که  نیست  الزم  البته  است.  داده 
ممکن است در همسایگی ما، خانواده ای دچار یک حادثه بشود و نتواند 
هزینه های زندگی خود را تأمین کند. گاه ممکن است هم کالسی ما در اثر 
یک حادثه یا بیماری ناتوانی جسمی پیدا کند. در هر یک از این موارد ما 

چه وظیفه ای داریم؟

قرآن کریم می فرماید:
 هرکس جان یک نفر را نجات دهد مانند این 
است که جان همۀ مردم را نجات داده است.
سورٔه مائده، آیٔه 32

امام رضا  فرمودند:
کند  برطرف  مؤمنی  از  را  اندوهی  هرکس   
اندوهش را برطرف  خداوند در روز قیامت 

خواهد کرد.

بلکه  نمی شتابیم،  هم وطنان خود  یاری  به  فقط  هنگام حوادث  در  ما 
باشند  که  هر جای جهان  در  دیده  آسیب  و  مظلوم  انسان های  همٔه  به  نسبت 

احساس مسئولیت می کنیم. 
برای مثال هر روزه شاهد هستیم که مردم فلسطین در اثر حمالت 
ناجوانمردانٔه رژیم اشغالگر قدس، زخمی می شوند و یا به شهادت می رسند 
به خاطر  آفریقا  و  آسیا  در  کشورها  برخی  مردم  می شنویم  خبرها  در  یا 
خشک سالی یا فقر و جنگ که گاهی ناشی از دخالت کشورهای زورگو 
است، کشته شده یا می شوند. با شنیدن این خبرها می گوییم: ای کاش آنجا 

بودیم و به انسان های خسارت دیده و مظلوم، کمک می کردیم.

بمباران مردم مظلوم یمن توسط حاکمان سعودی و هم پیمان های آنها

همیاری و مجاهدت کادر درمانی کشور )پزشکان، پرستاران و...( برای کمک های مؤمنانه مردم ایران به هم وطنان خود در هنگام بحران ها و بروز مشکالت مختلف در کشور
مقابله با بیماری کرونا
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جمعیت هالل احمر:جمعیتهاللاحمریکیازمؤسساتیاستکهدرزمانوقوعحوادثطبیعییاجنگهابهکمکمردممیشتابد.
امدادگران٭جمعیتهاللاحمردرهنگاموقوعحوادث،بهمجروحینکمکهایاولیه٭میرسانندو
آنهارابهبیمارستانمنتقلمیکنند.هاللاحمربرایآسیبدیدگانسیلیازلزلهوجنگ،چادرهایاسکان
موّقتبرپامیکندوکمکهایمردمیمثلغذا،پوشاک،چادراسکانوداروراجمعآوریمیکندوبهآنها

میرساند.
جمعیتهاللاحمرعالوهبراینخدمات،درشرایطعادیبرایصلحودوستیوهمچنینحفظمحیطزیستتالشمیکند.

جمعیتهاللاحمربخشیبهنامسازمان جوانانهالل احمر 
دارد.دانشآموزانیادانشجویانیکهبهطورداوطلبعضواین
سازمانمیشوند،برایهمکاریباهاللاحمرآموزشمیبینند.

 اعضای جمعیت هالل احمر در حال امدادرسانی

• کدام مؤسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟
امروزهباگسترشوسایلارتباطیوحملونقلهمهبهسرعتمیتوانندازاخبارحوادثدرمناطقمختلفآگاهشوندوخودرابه
محلحادثهبرسانند.بهعالوهدرجامعٔهامروزهمیاریوهمدلیشکلهایجدیدینیزپیداکردهومؤسساتمختلفیبرایاینامورپدید
آمدهاند.برایمثال،وقتیدریکمنطقهزلزلهرخمیدهدممکناستمؤسساتمختلفمانندسازمانمدیریتبحرانکشور،جمعیت
هاللاحمر،سازمانآتشنشانی،فوریتهایپزشکی)اورژانس(،نیرویانتظامی،بسیج،گروههایداوطلبجهادیو…بهیاریمردم

بشتابندوهریکوظیفٔهخاصیراانجامدهند.
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بّچه ها!
در کشور های مسلمان، جمعیت هالل احمر و در سایر کشورها همین مؤسسه به نام صلیب سرخ 

فّعالیت می کند. 
جمعیت های هالل احمر و کمیته )کارگروه(  بین المللی صلیب سرخ جهانی٭ در همٔه کشورها، 

اصول مشترکی را پذیرفته اند. بعضی از این اصول عبارت اند از:
• هر کس جان یک نفر را نجات دهد مثل این است که جان همٔه انسان ها را نجات داده است.

)این عبارت آیه  ٣٢ سورۀ  مبارکۀ مائده در قرآن کریم است(
• جمعیت هالل احمر برای کمک به انسان ها و نجات آنها پاداش و حقوقی دریافت نمی کند.
• جمعیت هالل احمر در جنگ ها و دعواها، بی طرف است و به همٔه مجروحین و آسیب دیدگان 

بدون توجه به نژاد و ملّیت٭ و زبان و... کمک می کند.      
• با وجود ضرورت کمک رسانی به یکدیگر بر اساس قواعد اخالقی و انسانی، اما برخی کشورها 
مانند آمریکا یا دولت جعلی اسرائیل، مانع از رسیدن خدمات درمانی و دارو به کشورهای نیازمند 
به آن می شوند و به این وسیله، جان هزاران انسان بی گناه را در کشورهای مختلفی مانند عراق، 

فلسطین، یمن و سوریه گرفته اند یا سالمتی آنها را در معرض خطر جدی قرار داده اند.

   ندای امداد

در حوادث کوهستان و جاده و سیل و آوار 

امدادگران  شماره،  این  گرفتن  و...با 

هالل احمر به یاری ما می شتابند.

112

فّعالیت
٢ـ خاطره ای از همدلی و یاری رساندن به یکدیگر در کالس تعریف کنید. 

٣ـ فرض کنید از شما خواسته اند دو گروه  جهادی برای کمک به آسیب دیدگان زلزله تشکیل دهید. یک گروه به منطقه اعزام 
می شوند و گروه دیگر باید از همان محل زندگی خود به زلزله زدگان کمک کنند. 

گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش هایی باید ببینند. گروه دوم بگویند برای یاری آسیب دیدگان چه کارهایی می توانند 
انجام دهند.

4ـ آیا شما یا دوستانتان عضو جمعیت جوانان هالل احمر هستید؟ از مسئولین مدرسه درباره شرایط همکاری با طرح »دادرس« 
»دانش آموز آماده در روزهای سخت« پرس وجو کنید و با این طرح هالل احمر همکاری کنید.

5 ـ این شعر از کیست؟ معنای شعر را توضیح دهید. 

که در آفرینش ز یک گوهرند بـنـی آدم اعـضای یـک پیکرنـد     

دگـر عـضو ها را نـماند قرار چـو عضوی به درد آورد روزگـار                 

نـشاید کـه نـامت نهند آدمی تـو کـز مـحنت دیـگران بی غمی                  

؟
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