
  دٍمفصل  ّطتنهغبلؼبت اجتوبػی پبیِ 

  " ٍظبیف دٍلت "چْبرمدرس 

  ضْزی چِ ، دارًذ را اسالهی جوَْری دٍلت تبثؼیت کِ کسبًی ّوِ ؟ ضًَذ هی هحسَة ایزاى ضْزًٍذ کسبًی چِ  -1

  هحسَة ایزاى ضْزًٍذ ، کطَر اس خبرج در چِ ٍ کٌٌذ سًذگی کطَر داخل در چِ ، ػطبیز ٍ رٍستبیی چِ ، ثبضٌذ  

.  ضًَذ هی  

  ّبی سهیٌِ در دٍلت خذهبت اس دارًذ حك آًْب ؟ دارًذ ّبیی هسئَلیت ٍ حمَق چِ دٍلت ثب راثغِ در ضْزًٍذاى  -2

  ٍظیفِ ضْزًٍذاى حبل ػیي در.  ثبضٌذ داضتِ اًتمبد ٍ ًظز اظْبر ، ثیبى آسادی دارًذ حك ٍ ، ضًَذ ثْزُ هٌذ هختلف     

 داضتِ صویوبًِ ّوکبری ٍ هطبرکت دٍلت ثب ، کٌٌذ رػبیت را آًْب ٍ ثگذارًذ احتزام کطَر همزرات ٍ لَاًیي ثِ دارًذ    

  .کٌٌذ  دفبع کطَر اس جٌگ ٌّگبم در ٍ ثپزداسًذ را خَد هبلیبت ، ثبضٌذ    

 ثْذاضت ، آهَسش ٍ سَاد لَاسم ٍ ضزایظ است هَظف دٍلت ؟ چیست اسبسی لبًَى اسبس ثز دٍلت ٍظبیف تزیي هْن  -3

  تجْیشات دارد ٍظیفِ ّوچٌیي دٍلت.  کٌذ فزاّن جبهؼِ در را اسالهی اخالق ٍ فزٌّگ ، اهٌیت ، رفبُ ، هٌبست ضغل ،       

  ٍ ثزق ، آة ، هخبثزات ، سذ ، هذرسِ ، هسکي ، ثیوبرستبى ، پل ، جبدُ ٍ راُ سبختي هبًٌذ ػوَهی خذهبت ٍ ثٌبیی سیز       

.   دّذ گستزش کطَر در را....  ٍ گبس       

 .  ضَد هی ثستِ دیگز کطَرّبی ٍ ایزاى ثیي کِ لزاردادّبیی اهضبی -1 ؟ ثجزیذ ًبم را جوَْر رئیس ٍظبیف  -4

  پذیزش ٍ هب کطَر سفیزاى ی استَارًبهِ اهضبی  -3 .( هجلس تصَیت اس پس)  هجلس هصَثبت ٍ لَاًیي اجزای  -2      

  . دٍلتی ّبی ًطبى اػغبی  -4.  کطَرّب سبیز سفیزاى ی ًبهِ استَار       

  فؼبلیت ثز اسالهی ضَرای هجلس ًوبیٌذگبى ؟ ضَد هی اًجبم کسبًی چِ تَسظ ٍسرا ٍ جوَْر رئیس اس کزدى سَال حك -5

 هوکي ًوبیٌذگبى.  دارًذ را آًْب استیضبح یب ٍ ٍسرا ٍ جوَْر رئیس اس کزدى سَال حك ٍ کٌٌذ هی ًظبرت دٍلت ّبی       

 سَال اٍ اس کِ ٍسیزی یب جوَْر رئیس صَرت ایي در.  کٌٌذ سَال ٍسیزاى اس ّزیک یب جوَْر رئیس ػولکزد اس است       

  . کٌذ استیضبح را ٍسیزی هجلس است هوکي گبّی.  دّذ پبسخ ًوبیٌذگبى سَال ثِ ٍ ضَد حبضز هجلس در ثبیذ ضذُ      

 ثْذاضت ، آهَسش سهیٌِ در را هختلفی ّبی فؼبلیت دٍلت ؟دّذ هی اًجبم هختلفی ّبی فؼبلیت ّبیی سهیٌِ چِ در دٍلت -6

 ثزای  دٍلت ّوچٌیي.  دّذ هی اًجبم...  ٍ صٌؼت ، کطبٍرسی ، هسکي ، سیست هحیظ اس حفبظت ، فزاغت اٍلبت ،      

.  کٌذ گذاری سزهبیِ ثبیذ.....  ٍ ثزق ًیزٍگبُ ، فزٍدگبُ ، جبدُ ، پل سبختي هثل ػوزاًی الذاهبت       

  ، آى ی ادارُ ٍ هذرسِ سبختي ثزای دٍلت ؟ کٌذ ّشیٌِ ثبیذ را هجبلغی چِ آى ی ادارُ ٍ هذرسِ سبختي ثزای دٍلت -7

  تْیِ ، آهَسش ٍپزٍرش ادارات کبرهٌذاى حمَق ٍ هذیزاى ، هؼلوبى دستوشد ٍ حمَق ، ثزق ، آة ّشیٌِ ّبی پزداخت      

.  کٌذ ّشیٌِ(  ّبیی پَل) هجبلغی ثبیذ آى ًظبیز ٍ درسی ّبی کتبة تَلیذ ٍ      

  درآهذّبی  -2 ًفت صبدرات اس حبصل درآهذّبی -1 ؟ ثجزیذ ًبم ضَد هی تمسین ثخص چٌذ ثِ دٍلت آهذّبی در -8

  . درآهذّب سبیز  -3 هبلیبت اس حبصل      

 



 

  اهَر ی ادارُ جْت در تب پزداسًذ هی دٍلت ثِ هَسسبت ٍ افزاد ، لبًَى عجك ثز کِ است پَلی هبلیبت ؟ چیست هبلیبت -9

  . ثگیزد لزار استفبدُ هَرد ، کطَر      

  ، آة ، ثزق خذهبت ارائِ ثبثت اس دٍلت کِ درآهذی ؟ ثشًیذ هثبل ؟ چیست هبلیبت اس غیز دٍلت درآهذّبی سبیز -10

  ، سٌذهبلکیت ، راًٌذگی ی گَاّیٌبهِ صذٍر هبًٌذ خذهبتی ثِ هزثَط درآهذّبی یب آٍرد هی دست ثِ هزدم ثِ تلفي ٍ گبس     

  . ّستٌذ دٍلت درآهذّبی دیگز اس ثشرگ صٌبیغ در گذاری سزهبیِ اس ًبضی درآهذّبی یب آى ًظبیز ٍ گذرًبهِ    

  ٍ درآهذّب ّوبى یب دٍلت خزج ٍ دخل ثیٌی پیص یؼٌی سبدُ سثبى ثِ ثَدجِ ؟ کٌیذ تؼزیف ؟ چِ یؼٌی ثَدجِ -11

  . کٌذ هی هؼیي سبل یک ثزایز کطَرا یک ّبی ّشیٌِ ٍ درآهذّب آى در دٍلت کِ است ثَدجِ سٌذی.  ّب ّشیٌِ      

 دٍلت ثزػْذُ ؟کیست ثزػْذُ ثَدجِ الیحِ تٌظین  -12

  ، آى ثز ػالٍُ.  ضَد تصَیت اسالهی ضَرای هجلس در ثبیذ سٌذ ایي ؟ ضَد هی تصَیت کجب در ثَدجِ ی الیحِ سٌذ  -13

  . کٌذ هی ًظبرت دٍلت ّبی ّشیٌِ ٍ درآهذّب ثز هجلس        

 :  چْبرمًکبت هْن درس 

. است کطَر یک اتجبع ضْزًٍذاى اس هٌظَر:  1ًکتِ

. است هختلف اهَر در ِـحـالی  تٌظین ّب دٍلت الذاهبت اس یکی:  2ًکتِ

. ضَد هی فزستبدُ   اسالهی ضَرای هجلس  ثِ ضذى لبًًَی ٍ تصَیت ثزای دٍلت لَایح:  3ًکتِ

.     است  اسالهی ضَرای هجلس  ػْذُ ثز آًْب استیضبح ٍ ٍسرا ٍ جوَْر رئیس اس کزدى سَال حك:  4ًکتِ

  .کٌذ  ّشیٌِ ثتَاًذ تب ثبضذ داضتِ ذــدرآه ثبیذ کطَر اهَر ی ادارُ ثزای دٍلت:  5ًکتِ

 .ضَد هی تأهیي هبلیبت  راُ اس ًیش دٍلت درآهذّبی اس ثخطی:  6ًکتِ

 .است  ثَدجِ  ی الیحِ تٌظین ّب دٍلت هْن ٍظبیف اس یکی:  7ًکتِ

 .ضَد  هی تصَیت اسالهی ضَرای هجلس در ثَدجِ ی الیحِ سٌذ:  8ًکتِ

  . کٌٌذ هی پیزٍی ّبی دٍلت اسثزًبهِ دٍلت ّیئت اسعزیك کٌٌذ، هی فؼبلیت کطَرهبى ّبی دراستبى کِ ّبیی ٍسارتخبًِ:  9ًکتِ

 :  چْبرمسَاالت چْبر گشیٌِ ای درس 

  ؟ثبضذ ًوی دٍلت ثزاثز در ضْزًٍذاى ٍظبیف اس سیز، ّبی گشیٌِ اس یک کذام -1

      هبلیبت پزداخت(                                               2   همزرات ٍ لَاًیي ثِ احتزام ( 1       

  جٌگ ٌّگبم در کطَر اس دفبع (                                                    4    اظْبرًظز ٍ ثیبى آسادی ( 3       

 ؟ کذام ًْبداست  هْن ٍظبیف اس ثَدجِ ی الیحِ تٌظین -2

  رّجز(                    4    ًگْجبى ضَرای(                3   دٍلت(                2  هجلس(1       

 



  ؟ است دٍلت آهذی در ثخص کذام ثِ هزثَط راًٌذگی، گَاّیٌبهِ صذٍر ثِ هزثَط خذهبت -3

  هبلیبتی درآهذّبی(                                                  2  صٌؼتی کبالّبی فزٍش درآهذ( 1       

   درآهذّب سبیز(                                       4    کطبٍرسی هحصَالت فزٍش درآهذ(  3       

  لزار استفبدُ هَرد کطَر اهَر ادارُ جْت در تب پزداسًذ هی دٍلت ثِ هَسسبت ٍ افزاد لبًَى، عجك ثز کِ پَلی ثِ -4

  ؟ گَیٌذ هی چِ ثگیزد،       

  سزهبیِ(                        4  هبلیبت(                       3   ثَدجِ(                     2    ػَارض( 1         

  ؟ ضَد هی تبهیي عزیمی چِ اس دٍلتی، درآهذّبی ثیطتز -5

     ًفتی غیز صبدرات درآهذّبی(                                  2     ًفت صبدرات اس حبصل درآهذّبی(  1       

    درآهذّب سبیز(                                                            4    هبلیبتی درآهذّبی ( 3       

  ؟هیجبضذ هجزیِ لَُ ٍظبیف اس هَرد کذام -6

  ٍسیزاى استیضبح(            4 لَاًیي تصَیت(       3  لَاًیي اجزای ثز ًظبرت(         2 لَاًیي اجزای( 1

  ؟ ضَد فزستبدُ کجب ثِ ثبیذ ضذى لبًًَی ثزای الیحِ یک -7

  کطَر ػبلی دیَاى(         4  خجزگبى هجلس(        3 اسالهی ضَرای هجلس (          2 لضبییِ لَُ (1       

  ؟است استیضبح هؼٌبی ثِ سیز ّبی ٍاصُ اس یک کذام -8

   کزدى درخَاست(            4  ضٌیذى پبسخ(             3  کزدى سَال(         2   خَاستي تَضیح(1      

  ؟است ّب گشیٌِ اس یک کذام ضبهل کِ«هیطَد تمسین ثخص سِ ثِ آهذّب در ایزاى در کلی عَر ثِ» -10

 . ثَرس -پتزٍضیوی -ًفت اس حبصل هذآدر(1       

  . ّب کبرخبًِ ػولکزد ٍ -هبلیبت اس حبصل هذآدر(2       

 . هذّبآدر سبیز ٍهبلیبت  - ًفت صبدرات اس حبصل هذآدر(3       

 .   ّب ىآ فزٍش ٍ کبال ٍاردات اس حبصل هذآدر(4       

 


