
دكتر نیره شاه محمدي

مقدمه
اصول كلــي آموزش و پــرورش آذربایجان، 
در قالــب قانون تحصیل در ســال 1992، از 
ســوي مجلس ملي جمهوري آذربایجان به 
تصویب رســیده است. براســاس این قانون 
بدون  از آموزش و پرورش،  برخــورداري  حق 
توجه به نژاد، ملیت، دین، زبان، جنســیت، 
ســن، وضعیت مالي و دیدگاه سیاسي براي 
شهروندان كشــور آذربایجان، محفوظ است. 
شهروندان در انتخاب نوع آموزش، مدرسه و 

زبان آموزش آزاد هستند.
دورة آموزش عمومي در كشــور آذربایجان 
شــامل سه دورة تحصیلي: ابتدایي،  اساس و 

متوسطه )دبیرستان( است. 
كل دورة  آموزش اجباري در آذربایجان 11 
سال اســت. كالس هاي این دوره حداقل 15 
و حداكثر 29 دانش آمــوز دارند. در صورتي 
كه تعداد آنان به 30 نفر برسد، كالس به دو 
قسمت تقسیم و دو كالس مجزا ایجاد مي شود. 

اجتماعي در  مطالعــات  كلیدواژه ها: 
آذربایجان، آموزش وپرورش در آذربایجان، 

علم و زندگي

درس علم و زندگی 
كتابي با عنوان »مطالعات اجتماعي« یا عنوان هاي 
مشابه در دورة ابتدایي كشور جمهوري آذربایجان 
تدریس نمي شود. اما كتاب درسي »علم و زندگي« 
كه بخشي به نام فرد و جامعه دارد، به آموزش هاي 
مرتبط در این زمینه مي پردازد. به عبارت دیگر، 
جمهوري آذربایجان از روش چندرشته اي )تلفیقي( 
براي سازمان دهي برنامة درسي استفاده مي كند و 
مطالبي را كه در زندگي واقعي دانش آموزان بیشتر 
جنبة كاربردي داشته باشند، با عنوان علم زندگي 

به آنان ارائه مي دهد. 
در سازمان دهي تلفیقي برنامة درسي علم 
آذربایجان همة رشته هاي  زندگي جمهوري 
درگیر در برنامه )تعلیمات اجتماعي، بهداشت، 
محیط زندگي و اخالق( بــا مطالعة موضوع 
معیني و باعنوان برنامة درسي واحدي به نام 

علم زندگي با یكدیگر پیوند مي یابند. 
برنامة درســي علم و زندگي دورة ابتدایي 

جمهوري آذربایجان داراي ویژگي  است: 
é دانش آموز محور بوده و با زندگي آن ها در 

ارتباط است. 
é روش هاي گوناگوني از تدریس و یادگیري 

را به كار مي گیرد.

آذربایجان،  كشور جمهوري  ابتدایي  دورة 
بــه شــیوة تلفیقــي و مبتني بــر رویكرد 
تعاملي  و  مشاركتي  به صورت  چند رشته اي، 
است كه با زندگي دانش آموزان ارتباط دارد. 
»تدریس تعاملي« روشــي است كه فراتر از 
كمك به دانش آموزان، به كســب محتواي 
علمــي و مهارت هــا مي اندیشــد. در این 
رویكرد، عالوه بر توجه به كســب اطالعات 
و مهارت هــا، بر فرایند تفكــر و هدف هاي 
اجتماعي آموزش تأكید فراوان شــده است. 
تدریــس تعاملي در مقابــل تدریس مبتني 
بر »نظارت و تحدید« یا »اقتدار و تســلط« 
قرار دارد كه این نوع دوم در عموم مدرسه ها 
یافــت مي شــود و هدف اصلي آن توســعة 

مهارت هاي »نقش محور« است. 

هدف های كلی 
ë طبیعت و ما 

é دانش آموز خود را بخشي از طبیعت مي داند. 
é اهمیت شناخت طبیعت را درك مي كند. 
é دانسته ها و ندانســته هاي خود را از هم 

متمایز مي كند. 
é در ارتباط با طبیعت از دانش و مهارت هاي 

مطالعات اجتماعی 
در كشور آذربايجان

برنامه درسى و 
آموزشى علوم 

اجتماعى
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خود استفاده مي كند.
é ساختار و اعضاي اصلي بدن انسان را به 

شكلي ساده توضیح مي دهد. 
é در جهت بهبود وضعیت زیست محیطي 
محل زندگي خود، پروژه هاي ساده اي آماده 

و ارائه مي كند. 
é تصویري ســاده از طبیعت محل زندگي 

خود و جمهوري آذربایجان ارائه مي دهد. 

فرد و جامعه
é به انســان به عنوان موجودي اجتماعي 

شخصیت مي دهد.       
é از تشــكیل انجمن هاي مختلف توســط 
انسان ها اطالع دارد و تفاوت ها را تحمل مي كند. 
é با صرفه جویي و پس انداز، استفاده از منابع 
را با بودجة خانواده و دولت هماهنگ مي كند. 
é فایــدة كار گروهي را مي داند و براي حل 
مسائل و مشــكالت معین با دوستانش گروه 

تشكیل مي دهد. 
é حقوق خود را مي داند، از آن  ها اســتفاده 
مي كند و به حقوق دیگران احترام مي گذارد. 

اخالق
é بــه آداب روابط بین انســاني به صورت 

عاقالنه عمل مي كند. 
é به رفتارهاي ضد آداب اجتماعي به شكل 

انتقادي مي نگرد. 
é آموخته هــاي معنوي خــود را در رفتار 
و كردارش در خانواده، مدرســه و جامعه به 

نمایش مي گذارد. 
é جهان بینــي دینــي و علمــي مرتبط با 

آفرینش دنیا را مي داند. 
é ارزش هاي معنوي را كــه ادیان آن  ها را 
تبلیغ مي كنند، مي فهمد و آن ها را از خرافات 

متمایز مي كند. 

سالمتی و ايمنی 
é در ارتبــاط بــا ســالمتي و محافظت از 
آن، مســئولیت برخي از مسئله ها را برعهده 

مي گیرد. 
é عادت هــاي زیــان آور و برخالف روش 

زندگي سالم را مي شناسد.
é با استفاده از عالئم راهنمایي در خیابان 

به آساني رفت و آمد مي كند. 
é عوامل تهدید كنندة ایمني در فعالیت هاي 
زندگــي را مي شناســد و به قواعــد ایمني 
یادگرفته شده در زندگي روزمره عمل مي كند. 
é در وضعیت هاي فوق العــاده مي تواند از 
وسایل حفاظت جمعي و فردي استفاده كند. 

پـايـــه های  بـــراساس  هـــدف  ها 
تحصيلی

پایة اول ابتدایي 
1. موجــودات و رویداد  هــاي طبیعــي را 
با توجه بــه ویژگي  هاي مشــخصة هر یك 

دسته بندي مي كند.
2. موجودات و رویداد ها را به شكل ساده به 

تصویر مي كشد. 
3. شــكل هاي جغرافیایي )كوه، تپه، دره، 
دشــت، رودخانــه و دریاچه( را بــا توجه به 

ویژگي هایشان متمایز مي كند. 
4. موجودات جان دار )گیاه، حیوان و انسان( 

را از هم متمایز مي كند. 
5. عوامل ضروري زنده  ماندن جان داران را 

نام مي برد. 
6. تمیز نگه داشــتن محیط اطراف )خانه، 
كالس، هوا و آب( را به شكلي ساده شرح مي دهد.

7. مفاهیم »فرد«، »خانواده« و »اجتماع« 
را بیان مي كند. 

8. فایدة كار گروهي را با اســتفاده از مثال 
توضیح مي دهد. 

9. وظایفــي را كه در خانــواده و جامعه بر 
عهده دارد، شرح مي دهد. 

10. نیازهاي ضروري خود را )غذا، لباس و 
لوازم مدرسه( مي شمارد.

11. پیشــنهادات خــود را براي اســتفادة 
صرفه جویانه از منابع موجود )ارزاق، آب، گاز 

و انرژي برق( بیان مي كند. 
12. با اســتفاده از نمودار روزانه، استفادة 

صحیح از وقت را به نمایش مي گذارد. 
13. واحد پول كشور را نام مي برد. 

14. عالئم و نشــان هاي روي اسكناس ها را 

شرح مي دهد. 
15. نمادهاي ملي را نام مي برد. 

16. پرچم كشور را رسم مي كند. 
17. سرود ملي را مي خواند. 

18. مقررات انضباطي مدرسه را نام مي برد. 
19. وظایف خود و دوستانش را بیان مي كند. 
20. حقوقي را كه در مدرسه از آن برخوردار 

است، بیان مي كند. 
21. به آداب ارتباطات انساني ) سالم دادن، 
معرفي كردن خود، سؤال كردن، پاسخ دادن 

و خداحافظي كردن( عمل مي كند. 
22. رفتارهاي خــارج از آداب اجتماعي را 

متمایز مي كند. 
شــخصیت  شــكل دهندة  عوامــل   .23
اخالقي )صداقت، راســت گویي، صمیمیت 
و سخت كوشــي( را به شــكلي ساده شرح 

مي دهد. 
24. نگــرش خــود را در مــورد ارزش هاي 
ضداخالقي )دروغ گویي، حسادت و خبرچیني( 

بیان مي كند. 
25. نمادهاي دیني موجود در تصویرهاي 
كتاب هاي  عالمت ها،  )عبادت گاه هــا،  كتاب 

آسماني و اشیا( را از هم متمایز مي كند. 
26. تصورات ابتدایي خود را در مورد ادیان 

به شكل ساده بیان مي كند. 
27. برداشــت خــود را در مــورد وظایف 
اخالقي )احتــرام به بزرگ ترهــا، مراقبت از 

بیماران و كوچك ترها( بیان مي كند. 
28. برداشت اولیة خود را در مورد سالمتي 

و حفظ آن شرح مي دهد. 
29. عوامل زندگي ســالم )تمیزي، تغذیة 

مناسب، خواب و استراحت( را نام مي برد. 
30. لباس هــاي خود را با توجه به وضعیت 

آب و هوا از هم متمایز مي كند.   
بیماري هاي  از  راه هــاي جلوگیــري   .31
عفوني )ســرماخوردگي، آنفوالنزا و آنژین( را 

نام مي برد. 
32. ابزار خطرناك )وسایل برقي و گازي، و 
مواد آتش زا، برنده و سوراخ كننده( را نام مي برد. 
33. به مقررات سادة راهنمایي و رانندگي 
)راه رفتن از كنار جاده و عمل كردن به پیام 
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عالمت ها( عمل مي كند. 
34. حــوادث طبیعي )ســیل، زلزله، رعد 
و بــرق، رانش زمیــن و بهمــن( و حوادث 
غیرطبیعي )انفجار، آتش سوزي، تصادف هاي 
 بــزرگ رانندگــي و آلودگــي محیــط بــا 

مواد سمي( را در تصویرها نشان مي دهد. 
35. آژیرهــاي دفاعي و وســایل مقابله با 
حوادث )ماسك ضدگاز، كپسول آتش نشاني، 

آب و شن( را تشخیص مي دهد. 
36. مهارت هــاي محافظــت از خود را در 
شرایط شبیه سازي شده به نمایش مي گذارد.

پايهٔ دوم ابتدايی 
براســاس  را  1. رویدادهــا و موجــودات 
ویژگي هاي خاص هر كدام گروه بندي مي كند. 
2. براي آشنایي با موجودات و رویدادهاي 
طبیعي از وســایل مناسب به آساني استفاده 

مي كند. 
3. چرخة آب در طبیعت را به شــكل ساده 

رسم مي كند. 
4. تغییرات ایجاد شده در سطح زمین در اثر 
حوادث طبیعي را به  شكل ساده شرح مي دهد. 
5. یك نقشــة ســادة جغرافیایي از محل 

زندگي خود رسم مي كند. 
6. جان داران محل زندگي خود را به شكل 

ساده رسم مي كند. 
7. جان داراني را كه مي شناســد، براساس 

ویژگي هاي خاص هر كدام متمایز مي كند. 
8. مــواد آلوده كنندة محیط اطراف خود را 

نام مي برد. 
9. با توجه به تصویرهاي كتاب، رفتارهاي 
مختلف با محیط اطرافش را ارزیابي مي كند. 
10. مفاهیــم فرد، خانــواده و اجتماع را با 

یكدیگر مقایسه و تفاوتشان را بیان مي كند.
11. نگرش خود را در مــورد فعالیت هاي 

اجتماعي خود و دوستانش بیان مي كند. 
12. مكان هــاي تولیدي را كــه نیازهاي 
اساسي زندگي او را تأمین مي كنند، نام مي برد. 
13. مفاهیــم قناعت و اســراف را از طریق 

مقایسه توضیح مي دهد. 
14. بــا اســتفاده از نمونة برنامــة روزانه، 

استفادة صحیح از زمان را نشان مي دهد. 
15. مفاهیم )ارتش، پول ملي، رئیس جمهور 

و پایتخت( را تعریف مي كند. 
16. نشان ملي را شرح مي دهد. 

17. مقررات انضباطي داخل مدرســه را به 
شكل ساده شرح مي دهد. 

18. نظــر خــود را در مــورد وضعیت هاي 
مختل كننــدة حقوق خود و دوســتانش بیان 

مي كند. 
19. به آداب ارتباط بین انســان ها )معرفي 
كردن دوســتان، احوال پرسي كردن، تبریك 
گفتن و پیشنهاد  كمك كردن( عمل مي كند. 
20. نظر انتقادي خود را در مورد رفتارهاي 

دور از نزاكت بیان مي كند. 

21. عوامل شــكل دهندة اخالق )رحمت، 
محبت به خانواده و وطن، نفرت از دشمن و 

اعتراف به اشتباه خود( را شرح مي دهد. 
22. نظر خود را در مورد خصوصیات ضداخالقي 
)كینه، نفــرت و الابالي گــري( بیان مي كند. 
در  دیــن  نقــش  از  را  خــود  درك   .23

شكل گیري اخالق به نمایش مي گذارد. 
24. با توجه به نمونه ها، وجود ادیان مختلف 

را توضیح مي دهد. 
25. هدف هاي عمومي ادیان را توضیح  مي دهد. 
26. دانسته هاي خود را از وظایف اخالقي )كمك 
به دیگران، گذشت و شفقت( توضیح مي دهد. 
27. قواعد ســالمتي و حفظ آن را توضیح 

مي دهد. 
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28. مالحظــات خــود را در مــورد روش 
زندگي سالم شرح مي دهد. 

29. اهمیــت انتخاب لباس متناســب با 
وضعیت هوا را به شكلي ساده توضیح مي دهد.

30. منابع و اشیایي را كه زندگي و سالمتي را به 
خطر مي اندازند، مي شناسد و در نظر مي گیرد.
31. چگونگي تبدیل شدن وسایل گازي و 
برقي، آتش زا، برنده و سوراخ كننده را به منابع 

خطر زا به شكل ساده توضیح مي دهد. 
32. اشــیا و محل هاي خطرنــاك اطراف 
خــود )محل هــاي ورود ممنــوع و مناطق 

محافظت شدة گاز و برق( را نام مي برد. 
33. مقــررات عبور عابــران )در محل هاي 
داراي خط كشي عابر پیاده و فاقد خط كشي( 

را شرح داده و عمل مي كند. 
34. قواعد رفتار در وسایل نقلیة )اتوبوس، 
اتومبیل و قطار( را، مثل ســوار شدن، پیاده 
شــدن، خارج نكردن ســر از پنجره، خارج 

نكردن دست از پنجره و ... شرح مي دهد. 
35 . وضعیت هــاي فوق العاده را براســاس 

طبیعي یا ساخت بشر بودن مجزا مي كند. 
36. وســایل محافظت در برابر حوادث را با 

توجه به كاربردشان توضیح مي دهد. 
37. در وضعیت هاي شبیه سازي شده، توانایي 
محافظت از خــودش را به نمایش مي گذارد. 

پايهٔ  سوم ابتدايی 
1. رابطة بین موجــودات و رویداد ها را به 

شكل ساده شرح مي دهد. 
2. بــراي یادگیــري ویژگي هــاي مواد و 
رویداد ها، آزمایش  هاي ساده اي انجام و نتیجه 

را توضیح مي دهد. 
3. مفاهیم زمان، مكان و حركت را به شكل 

ساده شرح مي دهد. 
4. شــكل هاي جغرافیایي )دریا، اقیانوس،  
جزیره و قاره( را با توجه به نشانه هاي آن ها از 

هم متمایز مي كند. 
5. جهت هــاي جغرافیایي را روي نقشــه 

تعیین مي كند. 
6. نقشــة ســاده اي از خانه و اشیاي محل 

زندگي اش رسم مي كند. 
7. گیاهان و حیوانات را براساس ویژگي هاي 

نوعي گروه بندي مي كند.
8. نقش گیاهان و حیوانــات را در زندگي 

انسان شرح مي دهد.
9. نقش اندام هاي حســي را در شــناخت 

دنیاي اطراف شرح مي دهد. 
10. نقش پوشش گیاهي در بهبود محیط 

اطراف را شرح مي دهند. 
11. نقش دولــت آذربایجان در حفاظت از 

طبیعت را توضیح مي دهد. 
12. روابــط فرد- خانواده و فرد- اجتماع را 

شرح مي  دهد. 
13. مفهوم »جامعه« را بیان مي كند. 

14. مفهوم »بودجه« را به شــكل ســاده 
توضیح مي دهد. 

15. با توجه به شرایط داده شده، بودجه اي 
براي خانواده اش تنظیم مي كند. 

16. »حقوق كودك« را شرح مي دهد. 
17. حقوقي را كه در خانه و مدرســه از آن 
برخوردار است، از دیدگاه كنوانسیون »حقوق 

كودك« شرح  مي دهد. 
18. مفهــوم »احترام به حقوق دیگران« را 

بیان مي كند. 

19. هنگام ارتباط با دیگران، قواعد نزاكت 
)قطع نكردن ســخن دیگران، گوش دادن تا 
پایان سخن كسي كه صحبت مي كند، تشكر 
كردن از صحبت كننده و ...( را رعایت مي كند. 
20. تفاوت هاي موجود در قواعد ارتباطات 
فرهنگي سایر كشورها را با قواعد آذربایجان 

تحمل مي كند.
21. ویژگي هــاي اخالقــي شــكل دهندة 
شخصیت انسان )سادگي، تواضع، صبوري، با 
اراده بودن و تسلط بر خود در شرایط سخت( 

را شرح مي دهد. 
22. مفهوم خصوصیات ضداخالقي )تكبر، 

ترس و خیانت( را بیان مي كند. 
23. ماهیت دین را به شكل ساده شرح مي دهد. 
24. ارزش هــاي مورد نظر ادیان را شــرح 

مي دهد. 
25. دانســته  هاي خود را در مورد وظایف 
اخالقي، براساس نمونه هاي زندگي و هنرهاي 

زیبا شرح مي دهد. 
26. عوامــل منفي تأثیرگذار بر ســالمتي 
موجود در محیط اطراف را توضیح مي دهد. 

27. عادت هاي نامتناســب با روش زندگي 
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سالم را نام مي برد. 
28. روش هاي پیشــگیري از بیماري هاي 

همه گیر فصلي را توضیح مي دهد. 
29. منابع و اشــیاي خطرساز براي زندگي 

و سالمتي را مي شناسد و در نظر مي گیرد. 
30. روش هاي اســتفادة ایمن از ابزارها و 
وســایل برقي و گازي، حرارتي، سوراخ كننده 

و برنده را توضیح مي دهد. 
31. خطرات دست زدن به اشیاي مشكوك 

و ارتباط با افراد ناشناس را شرح مي دهد. 
32. تفــاوت بیــن عالمت هــاي ضروري 
راهنمایــي و رانندگي )اخطــار، ممنوعیت، 

اطالع رساني و سرویس( را بیان مي كند. 
33. به قواعد رفتار در وســایل نقلیه عمل 

مي كند 
34. وضعیت هــاي فوق العاده را، با توجه به 
ویژگي هاي نوعي هر كدام، توضیح مي دهد. 

35. روش هاي استفاده از وسایل محافظت 
در برابر حوادث را شرح مي دهد. 

36. با توجه به شــرایط محلي، مهارت هاي 
محافظت از خود را در وضعیت هاي فوق العاده، 
در موقعیتي شبیه ســازي شــده، به نمایش 

مي گذارد. 

ëپايهٔ چهارم ابتدايی 
1. مطلــب كوچكــي در مــورد ماهیــت 
موجودات و رویداد هاي طبیعي ارائه مي دهد. 
2. نقش علــم را در بهره برداري از منابع و 

رویداد هاي طبیعي توضیح مي دهد. 
3. مفاهیــم »نور«، »صدا« و »انرژي« را به 

شكلي ساده شرح مي دهد. 
4. موقعیــت جغرافیایــي آذربایجان را به 

شكلي ساده توضیح مي دهد. 
5. مناطق آب و هوایي طبیعي كرة زمین را 

به شكلي ساده توضیح مي دهد. 
6. شكل هاي جغرافیایي را روي نقشه نشان 

مي دهد.
7. روابط بین طبیعت جان دار و بي جان را 

به شكلي ساده شرح مي دهد. 
8. وظایــف اندام هاي حیاتي انســان را به 

شكلي ساده شرح مي دهد. 
9. پروژة كوچكي در مــورد بهبود محیط 

زیست محل زندگي اش آماده و ارائه مي كند. 
10. در مــورد حفاظت از محیط زیســت 
مطلب كوچكي آماده مي كند و ارائه مي دهد. 
11. جامعة آذربایجان را به شــكلي ساده 

شرح مي دهد. 
12. در مــورد ویژگي هایي كه انســان را 
اجتماعي مشــخص  یــك موجود  به عنوان 
مي كند، مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
13. مفاهیم »مالیات« و »بودجة دولتي« را 

به شكلي ساده تعریف مي كند. 
14. منابع تأمیــن بودجة دولتي و راه هاي 

هزینه كردن آن را نام مي برد. 
15. مفهوم بیمه و اهمیت آن را به شــكلي 

ساده شرح مي دهد. 
16. ساختارهاي دولتي )جمهوري، پادشاهي 
و دیكتاتــوري( را بــا هم مقایســه مي كند. 

17. نهادهاي دولتي را نام مي برد. 
18. وظایــف نهادهاي دولتي )ســالمتي، 
مالیــات، امور داخلي و دادگاه( را به شــكلي 

ساده شرح مي دهد. 
یــك  به عنــوان  را  خــود  حقــوق   .19

مصرف كننده به شكل ساده شرح مي دهد. 
20. در مــورد حقــوق و وظایــف خودش 

مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
21. بــا نگرشــي انتقادي، قواعــد نزاكت 
)توهین نكردن به شــخصیت دیگــران، به 
كار نبردن عبــارات بي ادبانه، اعتراض نكردن 
خشونت آمیز، و نه گفتن به كارهاي غیرقابل 

قبول( را رعایت مي كند. 
22. مطلــب كوچكي در رابطــه با روابط 

فرهنگي آماده و ارائه مي كند. 
23. در مــورد كیفیت هاي اخالقي خودش 

بحث و گفت وگو مي كند. 
24. كیفیت هــاي اخالقي یكي از قهرمانان 
یك داستان، فیلم یا نمایش را توضیح مي دهد. 
25. شخصیت هاي بزرگ دین اسالم را نام 

مي برد. 
26. مطلــب كوچكي در مــورد زندگي و 
فعالیت هــاي حضرت محمد )ص( آماده و 

ارائه مي كند. 
27. ارزش هــاي دیني را از خرافات متمایز 

مي كند. 

28. در وضعیت هاي شبیه ســازي شــده، 
مهارت هایش را در مورد حفاظت و كمك هاي 

اولیه به نمایش مي گذارد. 
29. در مورد وظایف اخالقي در برابر وطن و 
خانواده مطلب كوچكي آماده و ارائه مي كند. 
30. تأثیــر منفي حالت هاي عصبي و دیگر 
تنش هاي هیجاني را روي ســالمتي انســان 

شرح مي دهد. 
31. با توجه به مثال هاي ارائه شده، مطلب 
كوچكي در مورد حفظ سالمتي آماده و ارائه 

مي كند. 
32. تأثیــر منفــي عادت هاي بــد را روي 

سالمتي خود و دیگران شرح مي دهد. 
33. قواعد و اصول استفادة صحیح و ایمن 
از وسایل گاز سوز، برقي،  آتش زا، سوراخ كننده 

و برنده را رعایت مي كند. 
34. با توجه به عالئم هشــداردهنده )برق 
فشــار قوي، محدودة مین گذاري شده، خطر 
آتش ســوزي، خطر مــواد رادیواكتیو، خطر 
مواد ســمي، رانش زمین، ســقوط، سیل و 
عالمت هاي ساحل( منابع خطرساز را از هم 

متمایز مي كند. 
35. مطلــب كوچكــي در مــورد قوانین 
رانندگي و قواعد اســتفاده از وســایل نقلیه 

آماده و ارائه مي كند. 
36. مطلــب كوچكــي در مــورد نتایــج 
وضعیت هاي فوق العاده، آماده مي كند و ارائه 

مي دهد. 
37. توانایي استفاده از وسایل پیشگیري از 

حوادث را به نمایش مي گذارد. 
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