
  دٍم فصل ّطتنهغبلؼبت اجتوبػی پبیِ 

  " سبختبر ٍ تطىیالت دٍلت"سَمدرس 

  ؟ ضَد هی ادارُ چگًَِ ٍ چیست ایزاى هب وطَر حىَهت -1

ادارُ  رّجزی همبم ًظز سیز ، هجزیِ ٍ لضبییِ همٌٌِ، لَُ سِ ٍسیلِ ثِ وِ است اسالهی جوَْری هب وطَر حىَهت     

.  ضَد هی       

  ؟ دارد ػْذُ ثز ّبیی هسئَلیت چِ ٍ ویست هجزیِ لَُ رئیس -2

  هسئَلیت ٍ است وطَر رسوی همبم تزیي ػبلی رّجزی همبماس پس وِ دارد ًبم جوَْر رئیس ، هجزیِ لَُ رئیس       

.   دارد ػْذُ ثز را هجزیِ لَُ ریبست ٍ اسبسی لبًَى اجزای        

 ؟ ضَد جوَْر رئیس تَاًذ هی هتَالی صَرت ثِ دٍرُ چٌذ ثزای ٍ ؟ ضَد هی اًتخبة چگًَِ جوَْر رئیس -3

  ی سبلِ چْبر ی دٍرُ یه ثزای ٍتٌْب ضَد هی اًتخبة هزدم هستمین رأی ثب سبل چْبر هذت ثزای جوَْر رئیس       

 . ًذارد اٍهبًؼی هجذد اًتخبة هتَالی صَرت ثِ دیگز       

  ؟ وٌٌذ ضزوت اًتخبثبت تَاًٌذدر هی وسبًی چِ -4

وطَر  اس خبرج در وِ افزادی حتی ، ّستٌذ ایزاى اسالهی جوَْری ی تجؼِ ٍ ایزاًی وِ وسبًی ّوِ ، گیزی دررٍسرأی       

.  ثذٌّذ رأی ًظزضبى هَرد  فزد ثِ ٍ وٌٌذ ضزوت اًتخبثبت در تَاًٌذ هی ، وٌٌذ هی سًذگی       

 ؟ چیست جوَْر رئیس ضزایظ اسبسی لبًَى عجك -5

  اًتخبة ثبضٌذ سیز ضزایظ ٍاجذ وِ سیبسی ٍ هذّجی رجبل هیبى اس ثبیذ جوَْر رئیس اسبسی لبًَى 115 اصل عجك ثز       

جوَْری  هجبًی ثِ هؼتمذ ٍ هَهي ، تمَی ٍ اهبًت ٍ سبثمِ حسي دارای ، هذثز ٍ هذیز ، ایزاى تبثغ ، االصل: گزددایزاًی       

.   وطَر رسوی هذّت ٍ ایزاى اسالهی        

  ؟است چگًَِ جوَْر رئیس ػٌَاى ثِ فزد یه اًتخبة هزاحل  -6

  ،اس ًگْجبى ضَرای تَسظ صالحیتطبى تأییذ اس پس ٍ ضًَذ هی داٍعلت ، جوَْری ریبست ضزایظ داضتي ثب افزاد        

  اجتوبػبت، ٍسبلٌْبی هسبجذ در سخٌزاًی ٍ ایٌتزًت، ٍ هجالت ٍ ّب رٍسًبهِ سیوب، ٍ درصذا اًتخبثبتی تجلیغبت عزیك        

ّستٌذ  ایزاى اسالهی جوَْری تجؼِ ٍ ایزاًی وِ وسبًی ّوِ گیزی، ی رأ رٍس در.رسبًٌذ هی هزدم ثِ را خَد هْبی پیب       

  سبل 18دٌّذگبى ی رأ سي حذالل. دٌّذ هی رأی ًظزضبى هَردفزد ثِ ٍ ضزوت اًتخبثبت در خبرج سبوٌیي حتی       

.  است ضذُ تؼییي        

  ؟ثبضذ هی تٌفیذ ثِ ًیبس جوَْر رئیس اًتخبة اس ای هزحلِ چِ در -7

ٍ  اهضب رّجز تَسظ ٍی حىن وبر، ثِ ضزٍع ثزای ضذ، اًتخبة هزدم آرای حذاوثز ثب جوَْر رئیس آًىِ اس پس       

 . ضَد هی تٌفیذ         

 

 



 

 ؟ ضَد هی اًجبم چگًَِ جوَْر رئیس(  سَگٌذ) تحلیف هزاسن -8

  لَُ رئیس ٍ ًگْجبى ضَرای ٍ هجلس ًوبیٌذگبى حضَر ثب اسالهی ضَرای هجلس در جوَْر رئیس پس اس تٌفیذ،       

.  دّذ اًجبم درستی ثِ را خَد ٍظبیف وِ وٌذ هی یبد ٍگٌذس وزین لزآى پیطگبُ در لضبییِ       

  ؟ است هسئَل وسبًی چِ ثزاثز در دّذ هی تطىیل وِ دٍلتی ٍ جوَْر رئیس -9

.   ثبضٌذ پبسخگَ ثبیذ ٍ ّستٌذ هسئَل اسالهی ضَرای هجلس ٍ رّجز ، ایزاى هلت ثزاثز در       

  ؟ضَد هی تطىیل وسبًی چِ اس وبثیٌِ یب دٍلت ّیئت -10

.  ضَد هی تطىیل ٍسیزاى ٍ هؼبًٍبى ، جوَْر رئیس اس دٍلت ّیئت        

؟  دّذ هی اًجبم وبری چِ خَد وبر ضزٍع در جوَْر رئیس -11

  ًوبیٌذگبى ثزاثز در ٍسیز ّز.  وٌذ هی هؼزفی هجلس ثِ  ٍ اًتخبة را ٍسیزاًی ، خَد وبر ضزٍع در جوَْر رئیس         

ًظز  اظْبر ، ٍسارت ثزای اٍ صالحیت ثبرُ در ًوبیٌذگبى  سپس. دّذ هی ارائِ را خَد ّبی ثزًبهِ ، هجلس در هلت         

رأی  ٍسیز ثِ هجلس ًوبیٌذگبى اوثزیت وِ درصَرتی ٍ ضَد هی گیزی رأی ٍسیز ّز ی ثبرُ در سپس.  وٌٌذ هی         

.   وٌذ ضزٍع را خَد وبر ٍسیز ػٌَاى ثِ تَاًذ هی اٍ ، ثذٌّذ اػتوبد         

 ؟دٌّذ هی اًجبم وبری چِ سبل عی در دٍلت اػضبی ّیئت -12

  هْن هسبئل هَرد در ٍسیزاى  ٍ جوَْر رئیس ٍ وٌذ هی ثزگشار هتؼذدی جلسبت ، سبل عی در دٍلت ّیئت اػضبی        

هسبئل  هَرد در ٍ رسٌذ هی ّبیی حل راُ ثِ ، یىذیگز هطَرت ثب ٍ پزداسًذ هی گفتگَ ٍ ثحث ثِ جْبى ٍ وطَر       

  . وٌٌذ هی گیزی تصوین       

  ؟چیست وطَر در هختلف ّبی ٍسارتخبًِ ٍجَد ضزٍرت -13

 .اًذ ُ ٍسیزگذارد ًبم ثِ هسئَل یه راثزػْذُ ثخص ّز ٍ اًذ وزدُ تمسین ّبیی ثخص ثِ را وطَر هختلف اهَر         

.  ضَد هی ًبهیذُ ٍسارتخبًِ دارد، لزار آًجب در ٍسیزدفتز وِ سبختوبًی ٍ است ٍسارتخبًِ یه هسئَل ٍسیز ّز         

  ؟ ضَد هی هزثَط ٍسارتخبًِ وذام ثِ سیز هَضَػبت اس ّزیه -14

   پزٍرش ٍ آهَسش ٍسارت : هذرسِ در خَاًذى درس( الف        

         اسالهی ارضبد ٍ فزٌّگ ٍسارت:   وتبثخبًِ ٍ سیٌوب ثِ رفتي( ة       

      سبسی ضْز ٍ راُ ٍسارت  : ضْزی ثیي ّبی جبدُ ٍ ّب ثشرگزاُ ، اتَثبى اس استفبدُ(  ج       

  پشضىی آهَسش ٍ درهبى ، ثْذاضت ٍسارت : ثیوبرستبى ٍ پشضه ثِ هزاجؼِ( د       

  ًیزٍ ٍسارت : ثزق ٍ آة هصزف( ُ       

 :  سَمًىبت هْن درس 

.    است دٍلت ثِ ٍاثستِ ّبی سبسهبى ٍ دٍلت ّوبى هجزیِ لَُ:  1ًىتِ

.     دارد ًبم جوَْر رئیس هجزیِ لَُ رئیس:  2ًىتِ



.    است جوَْر رئیس رّجزی همبم اس پس وطَر رسوی همبم تزیي ػبلی:  3ًىتِ

.  ضَد هی تأییذ  ًگْجبى ضَرای تَسظ صالحیتطبى دارًذ جوَْری ریبست ضزایظ وِ وسبًی:  4ًىتِ

.     است ضذُ تؼییي سبل  18 دٌّذگبى رأی سيّ حذالل:  5ًىتِ

.  ضَد هی تٌفیذ ٍ اهضب رّجز . تَسظ ، وبر ثِ ضزٍع ثزای جوَْر حىن رئیس:  6ًىتِ

.    ضَد هی ًبهیذُ ٍسارتخبًِ دارد لزار آًجب در ٍسیز دفتز وِ سبختوبًی ٍ است ٍسارتخبًِ یه هسئَل ٍسیز ّز : 7ًىتِ

.     است تْزاى در ّب ٍسارتخبًِ ٍ دٍلت ّیئت همزّ:  8ًىتِ 

 :  سَم سَاالت چْبر گشیٌِ ای درس

  دارد؟ ػْذُ ثز را ًْبد وذام ریبست ، جوَْر رئیس -1

    خجزگبى هجلس (                   4  لضبئیِ لَُ (                3   هجزیِ لَُ (                   2   همٌٌِ لَُ ( 1      

   ؟است وذام وطَر همبم تزیي ػبلی ، رّجزی همبم اس پس  -2

  لضبئیِ لَُ رئیس(            4  جوَْر رئیس(           3 وطَر ػبلی دیَاى رئیس(          2 هجلس رئیس (1    

  ضَد؟ هی اتخبة سبل چٌذ ثزای ٍ چگًَِ ، جوَْر رئیس -3

  سبل8 ، هزدم عزف اس(                                                     2     سبل4 ، رّجز عزف اس ( 1        

   سبل8 ، رّجز عزف اس(                                                     4     سبل4 ، هزدم عزف اس( 3        

  ؟ثبضذ ًوی جوَْر رئیس ضزایظ اس ، سیز ّبی ٍیژگی اس یه وذام ، اسالهی جوَْری لبًَى اسبسی 115 اصل عجك ثز -4

   دوتزا هذرن دارای(               4   ایزاًی تبثغ(                3   هذثز ٍ هذیز(             2  اصیل ایزاًی (1    

  ؟ثزسذ وسی چِ تبئیذ ٍ اهضب ثِ ثبیذ جوَْر رئیس حىن -5

  ًگْجبى ضَرای اػضبی(              4  لضبئیِ لَُ رئیس(               3  رّجز(                2 هجلس رئیس( 1  

  ؟گَیٌذ هی چِ وزین لزآى پیطگبُ در جوَْر رئیس سَگٌذ ثِ  -6

  الیحِ(                               4   عزح(                     3   تحلیف(                             2   تٌفیذ(1       

  ؟ًیست الشاهی جوَْری ریبست سَگٌذ هزاسن در وسبًی چِ حضَر  -7

  ٍسیزاى(            4    لضبئیِ لَُ رئیس(         3  ًگْجبى ضَرای اػضبی(         2  هجلس ًوبیٌذگبى

  ؟است صحیح درهَرد رئیس جوَْرسیز ّبی گشیٌِ اس یه وذام تزتیت  -8

  هجلس ثِ ٍسیزاى هؼزفی ٍ اًتخبة – تٌفیذ – تحلیف( 1      

   هجلس ثِ ٍسیزاى ٍهؼزفی اًتخبة – تحلیف – تٌفیذ( 2      

   تٌفیذ – تحلیف – هجلس ثِ ٍسیزاى هؼزفی ٍ اًتخبة( 3      

   تحلیف – تٌفیذ – هجلس ثِ ٍسیزاى هؼزفی ٍ اًتخبة( 4      

 



 

  ؟ثبضذ جوَْر رئس تَاًذ هی هذت چِ ثزای فزد لبًَى،یه عجك -9

   هتَالی سبل4ِ دٍرُ سِ(                                      2     هتَالی سبل4ِ دٍرُ دٍ(1       

    هتَالی سبل4ِدٍرُ چْبر(                                     4   هتَالی سبل4ِ دٍرُ یه( 3       

  ؟چیست هجزیِ لَُ ٍظیفِ تزیي هْن -10

  لَاًیي اجزای ٍ ضىبیبت ثِ رسیذگی(                                2   لبًَى تصَیت ٍ گذاری لبًَى (1      

  همٌٌِ لَُ هصَثبت ٍ لبًَى اجزای(               4   ییِلضب لَُ ًظز ثِ تَجِ ثب لَاًیي تصَیت( 3      

  ؟ثبضذ ًوی دٍلت ّیئت اػضبی سیز،اس ّبی گشیٌِ اس یه وذام -11

  ٍسیزاى(                        4 جوَْر رئیس هؼبًٍبى (           3  جوَْر رئیس (           2  سفیزاى( 1        

  ؟است ضْز وذام در ّب ٍسارتخبًِ ٍ دٍلت ّیئت همز  -12

   تْزاى(                            4     تجزیش(                      3    اصفْبى(             2  ضیزاس(1       

 


