
    

 علٖ ًذافٖ:  تِْ٘ کٌٌذُ                                (ٍظبٗف دٍلت)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعٖ ّشتن                         درس چْبرم 

 .ٗک کشَرًذ .. اتجـبع.. هٌظَر از شْرًٍذاى، -1

 چِ کسبًٖ شْرًٍذاى اٗراى هحسَة هٖ شًَذ؟-2

ّؤ کسبًٖ کِ تبثؼ٘ت دٍلت جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى را دارًذ، چِ ضْزٕ ثبضٌذ، چِ رٍستبٖٗ ٍ ػطبٗزٕ، چِ داخل کطَر سًذگٖ کٌٌذ ٍ چِ در خبرج اس 

 .کطَر، ضْزًٍذ اٗزاى هحسَة هٖ ضًَذ

 شْرًٍذاى در راثطِ ثب دٍلت چِ حقَقٖ دارًذ؟-3

 .آًْب حك دارًذ اس خذهبت دٍلت در سهٌِ٘ ّبٕ هختلف ثْزُ هٌذ ضًَذ، ٍ حـك دارًذ آسادٕ ث٘بى، اظْبر ًظز ٍ اًتمبد داضتِ ثبضٌذ

 شْرًٍذاى کشَر چِ ٍظ٘فِ إ ًسجت ثِ دٍلت دارًذ؟-4

ٍظ٘فِ دارًذ ثِ لَاً٘ي ٍ همزرات کطَر احتزام ثگذارًذ ٍ آًْب را رػبٗت کٌٌذ، ثب دٍلت هطبرکت ٍ ّوکبرٕ صو٘وبًِ داضتِ ثبضٌذ، هبل٘بت خَد را ثپزداسًذ ٍ در 

 .ٌّگبم جٌگ اس کطَر دفبع کٌٌذ

 هْوترٗي ٍظبٗف دٍلت ثر اسبس قبًَى اسبسٖ چ٘ست؟-5

دٍلت ّوچٌ٘ي . دٍلت هَظف است ضزاٗط ٍ لَاسم سَاد ٍ آهَسش، ثْذاضت، ضغل هٌبست، رفـبُ، اهٌ٘ت، فزٌّگ ٍ اخالق اسالهٖ را در جبهؼِ فزاّن کٌذ

را در کطَر، ... ٍظ٘فِ دارد تجْ٘شات سٗزثٌبٖٗ ٍ خذهبت ػوَهٖ هبًٌذ سبختي راُ ٍ جبدُ، پـل، ث٘وبرستبى، هسکي، هذرسِ، سذ، هخبثزات، آة، ثزق ٍ گبس ٍ 

 .گستزش دّذ

 )  (غلط           (*)صح٘ح .           هصَثبت هجلس شَرإ اسالهٖ از ٍظبٗف هْن دٍلت است. اجرإ قَاً٘ي -6

 .ٍظبٗف ٍ اخت٘برات رئ٘س جوَْر را ًبم ثجرٗذ-7

 اهضبٕ لزاردادّبٖٗ کِ ث٘ي اٗزاى ٍ کطَرّبٕ دٗگز ثستِ هٖ ضَد 

  اهضبٕ استَار ًبهِ سف٘زاى کطَر هب ٍ پذٗزش استَار ًبهٔ سف٘زاى سبٗز کطَرّب 

  ٖاػطبٕ ًطبى ّبٕ دٍلت. 

 .است .. دٍلت.. تٌظ٘ن الٗحِ ثر عْذٓ -8

 لَاٗح تٌظ٘ن شذُ تَسط دٍلت ثرإ تصَٗت ٍ قبًًَٖ شذى ثِ کجب فرستبدُ هٖ شَد؟-9

 هجلس ضَرإ اسالهٖ

 ٍظ٘فٔ ًظبرت ثر فعبل٘تْبٕ دٍلت ثر عْذٓ ک٘ست ؟-10

 ثز ػْذٓ ًوبٌٗذگبى هجلس 

 سئَال کردى از رئ٘س جوَْر ٍ ٍزرا تَسط ًوبٌٗذگبى چگًَِ اًجبم هٖ شَد؟-11

در اٗي صَرت رئ٘س جوَْر ٗب ٍسٗزٕ کِ اس اٍ سئَال ضذُ ثبٗذ در هجلس . ًوبٌٗذگبى هوکي است اس ػولکزد رئ٘س جوَْر ٗب ّز ٗک اس ٍسٗزاى سئَال کٌٌذ

 .گبّٖ ً٘ش هوکي است هجلس، ٍسٗزٕ را است٘ضبح کٌذ. حبضز ضَد ٍ ثِ سئَال ًوبٌٗذگبى پبسخ دّذ

 دٍلت در چِ زهٌِ٘ ّبٖٗ فعبل٘تْبٕ هختلفٖ اًجبم هٖ دّذ؟-12

ّوچٌ٘ي ثزإ الذاهبت ػوزاًٖ هثل . اًجبم هٖ دّذ... در سهٌِ٘ ّبٕ آهَسش، ثْذاضت، اٍلبت فزاغت، حفبظت اس هح٘ط سٗست، هسکي، کطبٍرسٕ، صٌؼت ٍ 

 .سزهبِٗ گذارٕ کٌذ... سبختي پـل، جبدُ، فزٍدگبُ، ً٘زٍگبُ ثزق ٍ 

 .داشتِ ثبشذ تب ثتَاًذ ّسٌِٗ کٌذ .. در آهـذ.. دٍلت ثرإ ادارٓ اهَر کشَر ثبٗذ -13
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 درآهذ دٍلت ثِ چٌذ ثخش تقس٘ن هٖ شَد؟-14

 در آهذّبٕ حبصل اس صبدرات ًفت 

 در آهذّبٕ حبصل اس هبل٘بت  

 سبٗز در آهذّب 

 .تأه٘ي هٖ شَد .. هبل٘بت.. ثخشٖ از درآهذّبٕ دٍلت از راُ -15

 هبل٘بت چ٘ست؟-16

 .هبل٘بت پَلٖ است کِ ثز طجك لبًَى، افزاد ٍ هَسسبت ثِ دٍلت هٖ پزداسًذ تب جْت ادارٓ اهَر کطَر، هَرد استفبدُ لزار ثگ٘زد

 سبٗر درآهذّبٕ دٍلت غ٘ر از هبل٘بت ٍ ًفت از چِ راُ ّبٖٗ است؟-17

درآهذّبٖٗ اس ثبثت ارائِ خذهبت ثزق، آة، گبس ٍ تلفي ثِ هزدم، صذٍر گَاٌّ٘بهٔ راًٌذگٖ، سٌذ هبلک٘ت، گذرًبهِ ٍ ًظبٗز آى، ٗب درآهذّبٕ ًبضٖ اس سزهبِٗ 

 .گذارٕ در صٌبٗغ ثشرگ

 کذام ثخش از درآهذّبٕ دٍلت ًسجت ثِ دٗگر هَارد کَچکتر است؟-18

 سبٗز درآهذّب

 ثـَدجـِ چ٘ست؟-19

ثَدجِ سٌذٕ است کِ دٍلت در آى در آهذّب ٍ ّشٌِٗ ّبٕ ٗک کطَر را . ثَدجِ ثِ سثبى  سبدُ ٗؼٌٖ پ٘ص ثٌٖ٘ دخل ٍ خزج دٍلت ٗب ّوبى درآهذّب ٍ ّشٌِٗ ّب

 .ثزإ ٗکسبل، هؼ٘ي هٖ کٌذ

 .است.. ثـَدجـِ..ٗکٖ از ٍظبٗف هْن دٍلتْب، تٌظ٘ن الٗحٔ -20

 تصَٗت الٗحٔ ثَدجِ ثر عْذٓ ک٘ست؟-21

 هجلس ضَرإ اسالهٖ
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