
 

 مهم ترین وظایف حکومت ها چیست ؟-1 

 

 

 .است ........................ حکومت کشور ما -2

 حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شد ؟-3

 75 خرداد 21( د                             75فروردین  22( ج                      75بهمن  22( بهمن                ب 22( الف

 چه تفاوتی با هم دارند ؟(جمهوری اسالمی )و (حکومت سلطنتی )-4

 

 

 

 .جمالت نادرست را مشخص کرده و شکل درست آن ها را بنویس -5

 نادرست             درست .                                               در قانون اساسی ، روش اداره ی کشور مشخص شده است ( الف

....................................................................................................................... 

 نادرست             درست                               .    دادند( آری)درصد مردم ایران به حکومت جمهوری اسالمی رای  58( ب

....................................................................................................................... 

 نادرست             درست .         قانون اساسی ایران برای اولین بار توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشته شد ( ج

....................................................................................................................... 

 نادرست             درست .                     مردم انتخاب می شوند نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چهار سال یک بار با رای ( د

....................................................................................................................... 

 

 

 طبق قانون اساسی ، رهبری جامعه ی اسالمی بر عهده ی چه کسی است ؟ -6

 

 این فرد باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

 
 
 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                     به نام دانای زيبا آفرين    

کالس :  /5                                                                            تاريخ : 6/ 95/01 
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کسی بودند ؟اولین رهبر انقالب چه -7  

 بعد از ایشان چه کسی و در چه سالی به رهبری انتخاب شدند؟

 

 

.حکومت در کشور ما به چند قوه تقسیم می شود ؟ نام ببر-8  

 

نظارت بر فعالیت های قوای سه گانه به عهده  کدام فرد یا نهاد است ؟-9  

مجلس خبرگان ( مجمع تشخیص مصلحت نظام                  د( رهبر                  ج( مجلس شورای اسالمی                   ب( الف  

 

.وظیفه ی قانون گذاری را به عهده دارد ........................... در کشور ما قوّه ی -11  

 

.، در کشور ما مردم چه نقشی در اداره ی امور کشور دارند ؟ توضیح بده با توجه به مطالبی که در این درس آموختید -11  

 

 

 

.هر یک از موارد سمت راست  بر عهده ی چه نهادی است ؟ آن ها را به نهاد مربوط متصل کن  -12  
 

 

 تاحدودی خیر بله (خودارزیابی ) انتظارات آموزشی 

    

    

    

    

امضای قرار داد همکاری با 

یکی از کشورهای همسایه در  

 زمینه ی توسعه ی گردشگری

رسیدگی به پرونده ی شکایت 

 فردی از یک بیمارستان

تصویب بودجه ی مربوط به 

 وزارت آموزش و پرورش 

 قوّه ی مقنّنه

یهقضایقوّه ی   

مجریهقوّه ی   
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