
    

 علی ًذافی:  تْیِ کٌٌذُ                          (سبختبر ٍ تشکیالت دٍلت)سئَاالت هتي هغبلعبت اجتوبعی ّشتن                     درس سَم 

 حکَهت کشَر هب چیست ٍ چگًَِ ادارُ هی شَد؟-1

 .حکَهت کشَر هب خوَْرٕ اسالهٖ است ٍ ثِ ٍس٘لِ سِ لَٓ همٌٌِ، لضبئِ٘ ٍ هدرِٗ، زٗر ًظر همبم هعظن رّجرٕ ادارُ هٖ شَد

 .ٍ سبسهبًْبی ٍابستِ بِ دٍلت است .. دٍلت.. قَٓ هجزیِ ّوبى -2

 .است.. رئیس جوَْر.. ریبست قَٓ هجزیِ بز عْذٓ-3

 .هسئَلیت ّبیی کِ رئیس جوَْر بز عْذُ دارد را بٌَیسیذ-4

 .هسئَل٘ت اخرإ لبًَى اسبسٖ ٍ لَاً٘ي هصَة هدلس 

 .است .. رئیس جوَْر.. عبلی تزیي هقبم رسوی کشَر پس اس هقبم هعظن رّبزی -5

 رئیس جوَْر بزای چِ هذت ٍ چگًَِ اًتخبة هی شَد؟-6

رئ٘س خوَْر ثرإ هذت چْبر سبل ثب رإ هستم٘ن هردم اًتخبة هٖ شَد ٍ تٌْب ثرإ ٗک دٍرٓ چْبر سبلٔ دٗگر ثِ صَرت هتَالٖ اًتخبة هدذد اٍ هبًعٖ 

 .ًذارد

 .تبئیذ هی شَد .. شَرای ًگْببى.. کسبًی کِ شزایظ ریبست جوَْری را دارًذ صالحیتشبى تَسظ -7

 کبًذیذاّبی ریبست جوَْری چگًَِ پیبهْبی خَد را بِ هزدم هی رسبًٌذ؟-8

پس از آى کِ صالح٘تشبى تَسط شَرإ ًگْجبى تبئ٘ذ شذ، پ٘بم ّب ٍ ثرًبهِ ّبٕ خَد را از طرٗك تجل٘غبت اًتخبثبتٖ در صذا ٍ س٘وب، رٍزًبهِ ّب ٍ هدالت ٍ 

 .اٌٗترًت ٍ سخٌراًٖ هختلف، ثِ هردم هٖ رسبًٌذ

 چِ کسبًی هی تَاًٌذ در اًتخبببت ریبست جوَْری شزکت کٌٌذ؟-9

 .هٖ تَاًٌذ رإٔ ثذٌّذ (حتٖ افرادٕ کِ در خبرج از کشَر زًذگٖ هٖ کٌٌذ)در رٍز رإ گ٘رٕ، ّؤ کسبًٖ کِ اٗراًٖ ٍ تجعٔ خوَْرٕ اسالهٖ اٗراى ّستٌذ 

 .سبل تعییي شذُ است .. 18.. حذاقل سي رأی دٌّذگبى -10

 رأی دٌّذگبى ریبست جوَْری ببیذ چگًَِ ًبهشدّبی خَد را اًتخبة کٌٌذ؟-11

رإٔ دٌّذگبى ثبٗذ تالش کٌٌذ تب صبلح ترٗي فرد را ثرإ رٗبست خوَْرٕ در ه٘بى ًبهسدّب شٌبسبٖٗ کٌٌذ، فردٕ کِ ثب داشتي ثرًبهِ إ هٌبست، ث٘شترٗي ه٘ساى 

 .تعْذ، کبرداًٖ ٍ دٍرٕ از فسبد را داشتِ ثبشذ ٍ ثب خذّٗت، ثِ دًجبل حل هشکالت هردم ٍ خبهعِ ثبشذ

 .اهضبء ٍ تٌفیذ هی شَد .. رّبز.. رئیس جوَْر بزای شزٍع بکبر، حکن ٍی تَسظ -12

 رئیس جوَْر چگًَِ اًجبم هی شَد؟ (سَگٌذ)هزاسن تحلیف -13

رئ٘س خوَْر در هدلس شَرإ اسالهٖ ثب حضَر ًوبٌٗذگبى هدلس شَرإ ًگْجبى ٍ رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ در پ٘شگبُ لرآى کرٗن سَگٌذ ٗبد هٖ کٌذ کِ ٍظبٗف 

 .ثِ درستٖ اًدبم دّذ...  خَد را هبًٌذ ترٍٗح دٗي ٍ اخالق، پشت٘جبًٖ از حك، گسترش عذالت، پبسذارٕ از لبًَى اسبسٖ ٍ 

 رئیس جوَْر ٍ ّیبت دٍلت در بزابز چِ کسبًی هسئَل ّستٌذ؟-14

 .در ثراثر هلت اٗراى، رّجر ٍ هدلس شَرإ اسالهٖ هسئَل ّستٌذ ٍ ثبٗذ پبسخگَ ثبشٌذ

 ّیبت دٍلت اس چِ کسبًی تشکیل هی شَد؟-15

 .از رئ٘س خوَْر ، هعبًٍبى ٍ ٍزٗراى 

 رئیس جوَْر در شزٍع کبر خَد چِ کبرّبیی را اًجبم هی دّذ؟-16

ّر ٍزٗر ثرًبهِ ّبٕ خَد را ارائِ هٖ دّذ ٍ سپس ًوبٌٗذگبى درثبرٓ صالح٘ت اٍ ثرإ ٍزارت اظْبر . افرادٕ را ثعٌَاى ٍزٗر اًتخبة ٍ ثِ هدلس هعرفٖ هٖ کٌذ

ًظر هٖ کٌٌذ ٍ در ثبرٓ ّر ٍزٗر رإٔ گ٘رٕ هٖ شَد، در صَرتٖ کِ اکثرٗت ًوبٌٗذگبى هدلس ثِ ٍزٗرٕ رإٔ اعتوبد ثذٌّذ، اٍ هٖ تَاًذ ثعٌَاى ٍزٗر شرٍع 

 .ثکبر ًوبٗذ



 

 .است ..ٍسارتخبًِ.. ّز ٍسیز هسئَل یک -17

 ٍسارتخبًِ بِ کجب گفتِ هی شَد؟-18

 .سبختوبًٖ کِ دفتر ٍزٗر در آًدب لرار دارد، ٍزارتخبًِ ًبه٘ذُ هٖ شَد

 ّیبت دٍلت در عی سبل چِ کبرّبیی اًجبم هی دّذ؟-19

خـلسبت هتعذدٕ ثرگسار هٖ کٌذ ٍ رئ٘س خوَْر ٍ ٍزٗراى در هَرد هسـبئل هْن کشَر ٍ خْبى ثِ گفت ٍ گـَ هٖ پردازًذ ٍ ثب هشَرت ٗکذٗگر، ثِ راُ 

 .حـلْبٖٗ هٖ رسٌذ ٍ در هَرد هسبئل تصو٘ن گ٘رٕ هٖ کٌٌذ

 .است .. تْـزاى.. هقـز ّیبت دٍلت ٍ ٍسارتخبًِ ّب در -20

 بزًبهِ ٍسارتخبًِ ّب در استبًْب چگًَِ اجزا هی شَد؟-21

 .ٍزارتخبًِ ّب در ّوِ استبًْبٕ کشَر، سبزهبًْب ٍ اداراتٖ دارًذ کِ ثرًبهِ ّبٕ آًْب را اخرا هٖ کٌٌذ

 ّز یک اس هَضَعبت سیز کِ در سًذگی رٍسهزُ بب آى سزٍکبر داریذ، بِ کذام ٍسارتخبًِ هزبَط هی شَد؟-22

 ٍِزارت آهَزش ٍ پرٍرش:درس خَاًذى در هذرس  

 ٍزارت راُ ٍ شْرسبزٕ:استفبدُ اس اتَببى، بشرگزاُ ّب ٍ جبدُ ّبی بیي شْزّب در هسبفزت  

  ًٍِزارت فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهٖ:رفتي بِ سیٌوب ٍ کتببخب  

 ٍزارت ثْذاشت ٍ درهبى:هزاجعِ بِ پششک ٍ بیوبرستبى  

 ٍزارت ً٘رٍ:هصزف آة ٍ بزق  
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