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بارمسواالت ردیف

.مشخص کنید ) غ(وغلط را با ) ص(عبارتهاي صحیح را با الف 
ص              غ.مجدداً ازمجلس رأي اعتماد بگیرد پس از آن که وزیري به سوال نمایندگان مجلس پاسخ داد باید -1

آن براساس دستورات خداوند باشد                                       ص               غحکومت الهی ، حکومتی است که قوانین-2

ص                غ.موسسات عالوه برروابط متقابل ، بایدبا یکدیگر هماهنگ باشند-3

ص                 غ.امروزه اکثرنیازهاي ما ازطریق دادوستد وخانواده تأمین می شود -4

2

.کنید جاهاي خالی را باکلمات مناسب کامل ب
.آن به صورت هماهنگ ویکپارچه عمل کنند ----------- یک جامعه وقتی به هدف هاي خود دست می یابد که همه ي -5

.تشکیل شده است که نیازهاي خود را از طریق موسسات رفع می کنند ---------- جامعه ازتعدادي - 6

.می گویند -------------- جهت می دهند ، ماونبایدهاي روزمره که به رفتاربایدهابه -7

.نمی آورد ودیر یا زود از هم می پاشد -------------- جامعه بدون قانون مدت زیادي -8

.است --------------- مهم ترین رکن حکومت اسالمی ما -9

.بستگی داردوتاریخ هرکشور--------------- تفاوت درحکومت ها به تفاوت دردین ، -10

.است -------------- استیضاح به معنی -11

.قراردارد ------------------- در رأس هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمی ، -12

.مطرح شود ------------------- هرپیشنهادي که قرار باشد به صورت قانون درآید درمرحله ي اول باید دریکی از-13

.مردم است --------------------- درحکومت الهی هدف اصلی رشد و -14

5

.مشخص کنید ×گزینه ي درست را با عالمت ج
مصوبات مجلس براي آن که مغایر با قانون اساسی واحکام اسالمی نباشد ، باید به تایید کدام مرجع برسد ؟-15

شوراي نگهبان ) 4رئیس جمهور                            ) 3رهبري                      ) 2مجلس خبرگان                 ) 1

وظیفه ي اصلی مجلس شوراي اسالمی چیست ؟- 16

رسیدگی به شکایات ) 4وضع قوانین             )3داد رأي اعتماد به وزیران      ) 2تحقیق وبررسی             ) 1

.ل می شود نباشد ، کاربخش هاي مختلف ، مخت------------ -- درصورتی که درجامعه اي -17

حکومت ) 4مردم                                )3وحدت             ) 2رئیس                            ) 1

انتخاب رهبربراساس معیارهاي قانون اساسی برعهده ي کیست ؟-18

شوراي نگهبان) 4مجلس شوراي اسالمی    ) 3مردم   ) 2مجلس خبرگان                )1

2

دامه سواالت در صفحه دوم ا



بارمسواالت ردیف

.به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید د
.بزنید سپس براي هریک مثالی . انواع هنجار را نام ببرید 19

-------------------------------------- : مثال ------------------ -1

-------------------------------------- : مثال ------------------ -2

-------------------------------------- : مثال ------------------ -3

5/1

ودینی را حفظ وترویج می کند ؟حکومت ازچه راه هایی ارزش هاي ملی 20

1- ------------------------------------------------------------------------------

2- -----------------------------------------------------------------------------

3- -----------------------------------------------------------------------------

5/1

.سپس براي هریک مثالی بزنید . موسسه ها به دوصورت با مردم سروکاردارند نام ببرید21

-------------------------------------- : مثال ------------------ -1

-------------------------------------- : مثال ------------------ -2
2

رهبر حکومت اسالمی چگونه برکارقوه ي مقننه وقوه ي قضاییه نظارت می کند ؟22

--------------------------------------------------------------- :نظارت برقوه ي مقننه ) 1

------------------------------------------------------------- : نظارت برقوه ي قضاییه ) 2
2

براي ایجاد نظم وهماهنگی درجامعه ، مردم و موسسات چه وظایفی برعهده دارند ؟23

1- ------------------------------------------------------------------------------

2- -----------------------------------------------------------------------------
2

. رهبرحکومت اسالمی را بنویسید ) ویژگی هاي ( خصوصیات 24

1- -----------------------------------3-------------------------------------

2- ----------------------------------4 - -------------------------------------
2

باشید موفق وپیروز 






