
 بسمه تعالی

 ؟ مهم ترین حق طبیعی ما انسانها چیست - 1

 های الهیالف( آزادی          ب( حیات          ج( داشتن خانواده          د( برخورداری از نعمت

 کدام یک از مقررات زیر یک قاعدة اجتماعی است ؟ - 2

 ب( داشتن مدرک پزشکی در هنگام مداوای بیماران        ف( بستن کمربند ایمنی در اتومبیلال

 د( داشتن مجوز برای ساختن مدرسه  ج( ایستادن در صف اتوبوس                  

 کنیم دارای ........................ هستیم .ما در روابطی که با دیگران برقرار می - 3

 ( حق          د( نقشالف( حقوق متقابل          ب( مسئولیت          ج

 باشد ؟مهم ترین عامل به وجود آمدن مقررات در جامعه کدام مورد می - 4

 ایجاد هرج و مرج (ب                نظم و امنیت الف( جلوگیری از

 د( برقرای نظم و امنیت    کردن حقوق افراد                ج( پایمال 

 از حقوق هر فرد در کدام محیط است ؟ در کوچه و خیابان داشتن امنیت - 5

     ب( محیط مدرسه                    الف( محیط خانه و خانواده        

 د( عالم آفرینش                  ج( محیط زندگی و کشور     

 ای دارد ؟یک کشور بودن چه ویژگیتبعه  – 6

  الف( افراد قوانین دلخواه خود را داشته باشند.

  ب( افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور را داشته باشد.

  شود فرد قانونی نداشته باشد.ج( باعث می

  د( افراد قوانینی بر مبنای حقوق آن کشور داشته باشد.

 ب اسالمی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟از پیروزی انقالپس  – 7

 ب( شورای نگهبان    الف( مجلس شورای اسالمی             

 د( قوه قضائیه          ج( مجلس خبرگان                  

 مجلس شورای اسالمی چیست ؟وظیفه  – 8

 الف( تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قوانین اسالمی

 ب( نظارت بر انتخاباتی مانند انتخابات ریاست جمهوری



 ج( تطبیق قوانین تصویب شده با قانون اساسی

 د( اجرا کننده قوانین مصوب

دوره ................... از سوی مردم مناطق مختلف کشور انتخاب مجلس شورای اسالمی برای یک نمایندگان  – 9

 شوند ؟می

 ساله 7د(             ساله     4ج(              ساله       6ب(        ساله            5الف( 

دام نهاد تصمیم صورت عدم توافق شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی در مورد تصویب یک قانون کدر  – 10

 گیرد ؟نهایی را می

 د( رئیس قوه قضائیه     ج( مجلس تشخیص مصلحت نظام            ب( ریاست جمهوری          الف( رهبری           

 

 

 پایان .                                                                                                                                           

 مؤفق و پیروز باشید .


