
 

 ػلٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                                    (لَٓ لضبئِ٘)سئَاالت هتي هطبلؼبت اجتوبػٖ ّشتن                                   درس ششن 

 چِ کسبًٖ از ًَجَاًبى در ثراثر آس٘ت ّب ٍ تْذٗذات هحبفظت هٖ کٌٌذ؟-1

 .خَد، خبًَادُ، هذرسِ، لبًَى ٍ ً٘زٍٕ اًتظبهٖ 

 ّر فرد چگًَِ هٖ تَاًذ از خَدش در ثراثر آس٘ت ّب ٍ تْذٗذات هحبفظت کٌذ؟-2

الجتِ در اٗي راُ ثبٗذ . ّز فزد ًسجت ثِ ثذى ٍ رٍح ٍ رٍاى خَد هسئَل است ٍ ثبٗذ اس اعوبل ٍ رفتبرٕ وِ ثِ سالهتٖ ثذًٖ ٍ رٍاًٖ اٍ لطوِ هٖ سًذ، پزّ٘ش وٌذ

ّو٘شِ اس خذاًٍذ هتعبل ووه ثگ٘زٗن ٍ اس طزٗك ًوبس ٍ دعب اس اٍ ثخَاّ٘ن تب هب را ٗبرٕ وٌذ وِ در راُ راست حزوت وٌ٘ن ٍ ثِ ٍسَسِ ّبٕ ش٘طبًٖ تسل٘ن 

 .ًشَٗن

 خبًَادُ چگًَِ هٖ تَاًذ از فرزًذاى خَد در ثراثر آس٘ت ّب هحبفظت کٌذ؟-3

آًْب . پذر ٍ هبدر در تزث٘ت ٍ هزالجت فزسًذاى، حك لبًًَٖ دارًذ. پذر ٍ هبدر، هسئَل٘ت هزالجت اس فزسًذاى ٍ فزاّن وزدى اهىبًبت سًذگٖ ثزإ آًْب را دارًذ

 .حك دارًذ تب سهبًٖ وِ فزسًذاًشبى هستمل ًشذُ اًذ، ثز فعبل٘ت ّبٕ آًْب ًظبرت دل٘ك داشتِ ثبشٌذ

 چرا ٍجَد ًْبدٕ هثل لَٓ لضبئِ٘ در جبهؼِ الزم است؟-4

 .ّوچٌ٘ي در ّز جبهعِ إ اختالفبتٖ ث٘ي افزاد، ثِ ٍجَد هٖ آٗــذ. چَى در ّز جبهعِ إ افزادٕ ٍجَد دارًذ وِ ثب سٗز پب گذاشتي لبًَى تخلف هٖ وٌٌذ

 اختالفبت ث٘ي افراد جبهؼِ ًبشٖ از چ٘ست؟-5

 .در اثز آگبُ ًجَدى ٍ ًذاًستي لبًَى پ٘ش ث٘بٗذ ٍ ٗب افزادٕ عوذا اس لبًَى سزپ٘چٖ وٌٌذ

 لَٓ لضبئِ٘ چگًَِ ًْبدٕ است؟-6

در ّز جبهعِ إ ثبٗذ ًْبدٕ ٍجَد داشتِ ثبشذ وِ عذالت اجتوبعٖ را ثزلزار سبسد، ثز اجزإ لَاً٘ي ًظبرت وٌذ، ثب تخلفبت ثزخَرد وٌذ ٍ هتخلفبى را ثِ 

 .اٗي ًْبد، لَٓ لضبئِ٘ است وِ پشت٘جبى حمَق فزدٕ ٍ اجتوبعٖ افزاد است. هجبسات ثزسبًذ

 رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ چگًَِ ٍ ثرإ چِ هذتٖ اًتخبة هٖ شَد؟ ٍ چِ صفبتٖ ثبٗذ داشتِ ثبشذ؟-7

رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ ثبٗذ فزدٕ هجتْذ، عبدل، آگبُ ثِ . ثز طجك لبًَى اسبسٖ، رئ٘س لَٓ لضبئِ٘ اس سَٕ رّجز جوَْرٕ اسالهٖ ثِ هذت پٌج سبل اًتخبة هٖ شَد

 .اهَر لضبٖٗ ٍ هذٗز ٍ هذثز ثبشذ

 ٗکٖ از هْوترٗي ٍظبٗف لَٓ لضبئِ٘ چ٘ست؟-8

 حــل وزدى اختالفبت هزدم

 حل کردى اختالفبت هردم از چِ راُ ّبٖٗ اًجبم هٖ شَد؟-9

در درجٔ اٍل اس راُ هسبلوت آه٘ش ٍ ثب گفتگَ هَضَع را حل وٌٌذ ٍ در اٗي راُ افزاد ثب تجزثِ تز ٍ رٗش سف٘ذاى فبه٘ل ٍ شَرإ حل اختالف هحلِ ووه 

 .ثگ٘زًذ ٍ در صَرتٖ وِ ًت٘جِ إ حبصل ًشذ ثزإ حل اختالف ثِ دادگبُ هزاجعِ ًوبٌٗذ

 )  (غلط       (*)صح٘ح.     ّ٘چگبُ ًجبٗذ افراد ثرإ گرفتي حك خَد، ثِ طَر خَدسراًِ ٗب از راُ زد ٍ خَرد ٍ ًساع ػول کٌٌذ-10

 را کِ در دادگبُ هطرح هٖ شَد را ًبم ثجرٗذ؟ (اختالفبت)اًَاع دػبٍٕ -11

 حمَلٖ (اختالفبت)دعبٍٕ - و٘فزٕ  (اختالفبت)دعبٍٕ 

 .دػبٍٕ ک٘فرٕ را تَض٘ح دّ٘ذ-12

 فحبشٖ، جعل : هبًٌذ. هزثَط ثِ اعوبلٖ است وِ دادگبُ ثزإ فزدٕ وِ هزتىت جزهٖ شذُ است، هجبسات تع٘٘ي هٖ وٌذ

 

 



 

 .دػبٍٕ حمَلٖ را تَض٘ح دّ٘ذ-13

.    هـزثَط ثِ اعوـبلٖ است وِ دادگبُ هجـبساتٖ تع٘٘ي ًوٖ وٌذ ثلىِ افـزاد را هـلشم هٖ وٌذ وِ تىبل٘فشبى را اًجـبم دٌّذ ٗب حمَق لبًًَٖ دٗگـزاى را ثذٌّذ

 .تخزٗت خبًٔ ّوسبِٗ، تصزف سه٘ي: هبًٌذ

 لبضٖ در دادگبُ چِ کبرٕ اًجبم هٖ دّذ؟-14

 . ٍ خَاًذُ  را هطبلعِ هٖ وٌذ ٍ اس آًْب هٖ خَاّذ تب دالٗل خَد را ث٘بى وٌٌذ (شبوٖ)در دادگبُ، لبضٖ هذارن خَاّبى 

 لبضٖ ثبٗذ دارإ چِ شراٗطٖ ثبشذ؟-15

 .لبضٖ ثبٗذ فزدٕ عبدل ٍ آشٌب ثب لَاً٘ي ثبشذ

 .اًتخبة کٌٌذ تب از حمَق آًْب دفبع کٌذ .. ٍک٘ل.. در ّؤ دادگبُ ّب افراد حك دارًذ فردٕ را ثِ ػٌَاى -16

 ٍک٘ل چِ کسٖ است؟-17

 .ٍوبلت دارد (اجبسُ ًبهِ)ٍو٘ل وسٖ است وِ در رشتٔ حمَق درس خَاًذُ ٍ ثِ لَاً٘ي آشٌبست ٍ پزٍأً 

 )  (غلط       (*)صح٘ح.         اگر کسٖ تَاًبٖٗ هبلٖ ًذاشتِ ثبشذ کِ ٍک٘ل ثگ٘رد هٖ تَاًذ از دادگبُ درخَاست ٍک٘ل ًوبٗذ-18

 .در آى هجتوغ هشَرت کٌٌذ .. هشبٍر حمَلٖ.. افراد هٖ تَاًٌذ لجل از ًَشتي شکبٗت در هجتوغ ّبٕ لضبٖٗ ثب -19

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

@Motaleat808 
 99مهر 


