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درس (3سبختبر ٍ تشکیالت دٍلت)

درسٌبهِ،پبسخ فعبلیت ّبً،وًَِ سؤال
درس3

حکَهت کشَر هب خوَْری اسالهی است کِ ثِ ٍسیلِ سِ لَُ همٌٌِ ،لضبئیِ ٍ هدزیِّ،
سیز ًظز همبم رّجزی ادارُ هی شَد.

مجریه
قضائیه

مقننه
رهبری

لَُ هدزیِّ :وبى دٍلت ٍ سبسهبى ّبی ٍاثستِ ثِ دٍلت است.
ریبست لَُ هدزیِ ،ثزعْذُ رئیس خوَْر است کِ پس اس همبم رّجزی عبلی تزیي همبم
رسوی کشَر است .رئیس خوَْر هسئَلیت اخزای لبًَى اسبسی ٍ لَاًیي هصَة
هدلس را ثز عْذُ دارد.
رئیس خوَْر ثزای هذت چْبر سبل ثب رأی
هستمین هزدم اًتخبة هی شَد ٍ تٌْب ثزای یک
دٍرُ چْبرسبلِ دیگز ثِ صَرت هتَالی اًتخبة
هدذد اٍ هبًعی ًذارد.

داٍعلجبى ریبست خوَْری ،پیبم ّب ٍ ثزًبهِ ّبی خَد را اس عزیك تجلیغبت اًتخبثبتی
درصذا ٍ سیوب ،رٍسًبهِ ّب ٍ هدالت ،ایٌتزًت ٍسخٌزاًی ّب  ،ثِ هزدم هی رسبًٌذ.

در رٍس رأی گیزیّ ،وِ کسبًی کِ ایزاًی ٍ تجعِ خوَْری اسالهی ایزاى ّستٌذ
حتی ایزاًیبى خبرج اس کشَر هی تَاًٌذ ثِ فزد هَرد ًظزشبى رای دٌّذ.

حذالل سي رأی دٌّذگبى ّدذُ سبل تعییي شذُ است.

تٌفیذ:
پس اس اًتخبة رئیس خوَْر ثب حذاکثز آراء ،
ثزای شزٍع ثِ کبر،
حکن ٍی تَسظ رّجز اهضب ٍ تٌفیذ هی شَد.

تحلیف:
رئیس خوَْر در هدلس شَرای اسالهی ثب حضَر ًوبیٌذگبى هدلس ٍ شَرای ًگْجبى ٍ رئیس لَُ
لضبئیِ در پیشگبُ لزآى کزین سَگٌذ یبد هی کٌذ کِ ٍظبیف خَد را هبًٌذ تزٍیح دیي ٍ اخالق،
پشتیجبًی اس حك ،گستزش عذالت ،پبسذاری اس لبًَى اسبسی ٍ  ...ثِ درستی اًدبم دّذ.

ّیئت دٍلت اس رئیس خوَْر ،هعبًٍبى ٍ ٍسیزاى تشکیل هی شَد.
رئیس خوَْر در شزٍع کبر خَد ،افزادی را ثِ عٌَاى ٍسیز
اًتخبة ٍ ثِ هدلس هعزفی هی کٌذ،
ّز ٍسیز در ثزاثز ًوبیٌذگبى هلت در هدلس ،ثزًبهِ ّبی خَد را

ارائِ هی دّذ ،سپس ًوبیٌذگبى درثبرُ صالحیت اٍ ثزای ٍسارت،
اظْبرًظز هی کٌٌذ ٍ .درثبرُ ّز ٍسیز رأی گیزی هی شَد.
درصَرتی کِ اکثزیت ًوبیٌذگبى هدلس ثِ ٍسیزی رأی اعتوبد
ثذٌّذ ،اٍ هی تَاًذ ثِ عٌَاى ٍسیز ،کبرخَد را شزٍع کٌذ.

ّز ٍسیز هسئَل یک ٍسارتخبًِ است ٍ سبختوبًی کِ دفتز ٍسیز در آًدب لزار دارد،
ٍسارتخبًِ ًبهیذُ هی شَد.

همزّ ّیئت دٍلت ٍ ٍسارتخبًِ ّب در تْزاى پبیتخت کشَر است.

پبسخ فعبلیت ّب

ّ .1ن اکٌَى رئیس خوَْر ایزاى کیست؟آلبی سیذ اثزاّین رئیسی
اٍ چگًَِ ثِ ایي همبم اًتخبة شذُ است؟ ثب رأی هستمین هزدم
آیب هی داًیذ در سهبى اًتخبة اٍ چٌذ ًفز دیگز ًبهشد ریبست خوَْری ثَدًذ؟ً 7فز کِ ً 3فز آًبى
اًصزاف دادًذ.
 .2آخزیي اًتخبثبت ریبست خوَْری در چِ سبلی ثزگشار شذ؟ در سبل 1400
اًتخبثبت ثعذی در چِ سبلی خَاّذ ثَد؟ درسبل1404
در آى سهبى شوب چٌذ سبل داریذ؟آیب شزط سٌّی شزکت در اًتخبثبت را خَاّیذ داشت؟ اگز
ّیدذُ سبل داشتِ ثبشین ثلِ هی تَاًین.

ّ .3ز یک اس هَضَعبت سیز ثِ کذام ٍسارتخبًِ هزثَط هی شَد:
درس خَاًذى در هذرسٍِ :سارت آهَسش ٍ پزٍرش
استفبدُ اس اتَثبى ،ثشرگزاُ ّب ٍ خبدُ ّبی ثیي شْزّب در هسبفزتٍ :سارت راُ ٍشْز سبسی
رفتي ثِ سیٌوب ٍ کتبثخبًٍِ :سارت فزٌّگ ٍ ارشبد اسالهی
هزاخعِ ثِ پششک ٍ ثیوبرستب ىٍ :سارت ثْذاشت،درهبى ٍ آهَسش پششکی
هصزف آة ٍ ثزقٍ :سارت ًیزٍ

