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 درس دهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 حکومت سلطنتی پهلوی در چه سالی و به رهبری چه کسی سرنگون شد؟ -1
 آیت اللّه خامنه ای – 1357 -1
 امام خمینی )ره( – 1357 -2
 امام خمینی )ره( – 1358 -3
 آیت اهلل خامنه ای – 1358 -4

 حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شد؟ -2
 1357بهمن  22 -1
 1357فروردین  11 -2
 1358فروردین  12 -3
 1358بهمن  22 -4

 دادند؟« آری»چند درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی  -3
 درصد 98کم تر از  -1
 درصد 99بیش ار  -2
 درصد 85کم تر از  -3
 درصد 98بیش از  -4

 انقالب اسالمی ایران، چه کسی بود؟اوّلین رهبر  -4

 آیت اهلل طالقانی -1
 امام خمینی )ره( -2
 آیت اهلل خامنه ای -3
 آیت اهلل بهشتی -4

 کدام مورد بر همه ی فعالیت های قوای سه گانه نظارت دارد؟ -5



 

 

 مجلس شورای اسالمی -1
 شورای نگهبان -2
 رهبری -3
 دولت -4

 قوّه ی مجریه از چه کسانی تشکیل شده است؟ -6

 رئیس مجلس –نمایندگان مردم  -1
 رئیس مجلس –رئیس جمهور  -2
 هیئت وزیران –رئیس جمهور  -3
 نمایندگان مردم –هیئت وزیران  -4

 کار رسیدگی به اختالف ها و شکایت های مردم بر عهده ی کدام مورد است؟ -7

 دولت -1
 قوّه ی مجریه -2
 رهبر -3
 قوّه ی مقنّنه -4

 کیست؟در کشور ما وظیفه ی قانون گذاری برعهده ی  -8

 قوّه ی مقنّنه  -1
 قوّه ی قضاییه -2
 رهبری -3
 قوّه ی مجریه -4

 مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان از اعضای کدام مورد می باشند؟ -9

 قوّه ی قضاییه -1
 دولت -2



 

 

 قوّه ی مقنّنه -3
 قوّه ی مجریه -4

 در کشور ما رئیس جمهور چند سال یک بار و چگونه انتخاب می شود؟ -10

 رهبرسال یک بار، با انتخاب  4هر  -1
 سال یک بار، با رأی مجلس شورای اسالمی 6هر  -2
 سال یک بار، با انتخاب رئیس قوّه ی قضاییه  6هر  -3
 سال یک بار، با رأی مردم 4هر  -4

 کدام مورد از کارهای دولت نیست؟ -11
 حفظ امنیت مردم -1
 نظارت بر اجرای درست قوانین -2
 روابط با کشورهای خارجی -3
 فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش -4

 قوّه ی قضاییه از کدام طریق به اختالف ها و شکایت های مردم رسیدگی می کند؟ -12
 دادگاه ها -1
 مجلس -2
 وزیران -3
 دفتر رهبری -4

 کدام مورد از ویژگی های رهبر جامعه اسالمی نیست؟ -13
 عالم و عادل -1
 آگاه به اوضاع جامعه -2
 نوشتن قانون کشور -3
 پیروی از دستورات اسالم -4

 کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب 



 

 

 برای اداره ی یک کشور به ........................ نیازمندیم. -1
 حکومت کشور ما .................... است. -2
 مهم ترین قانون هر کشور، ....................... آن است. -3
 در قانون اساسی، روش .................... مشخّص شده است. -4
حضرت ....................... بودند که انقالب اسالمی را هدایت کردند اوّلین رهبر انقالب اسالمی ایران،  -5

 و آن را به ......................... رساندند.
در سال ............................ ، حضرت ........................... به عنوان رهبر  پس از رحلت امام خمینی -6

 انقالب اسالمی ایران انتخاب شدند.
 کشور ما قوّه ی مقنّنه وظیفه ی ...................... را به عهده دارد.در  -7
 نمایندگان ........................... هر چهار سال یک بار با رأی مردم انتخاب می شوند. -8
 قوّه ی مجریه همان ........................ است. -9

ن نظارت می کند؛ یعنی اگر در جایی قانون قوّه ی .......................... بر اجرای درست قوانی -10

 رعایت نشود و ......................... صورت بگیرد، به آن رسیدگی می کند.
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن از وظایف حکومت است. -1
 به پای صندوق های رأی رفتند. 1357فروردین  11پس از پیروزی انقالب اسالمی، مردم در روز  -2
 حکومت پهلوی ستمگر بود و مردم آن را انتخاب کرده بودند. -3
 برای اداره ی یک کشور و تصمیم گیری درباره ی فعّالیت های مختلف مقّررات و قوانین الزم است. -4
 دولت از رئیس جمهور و نمایندگان تشکیل شده است. -5

 د.به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهی

 مهم ترین وظایف حکومت ها را بنویسید. )پنج مورد( -1
 جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟ -2
 در قانون اساسی هر کشوری چه چیزی مشخّص شده است؟ -3



 

 

 چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟ -4
 برطبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسالمی ما بر عهده ی کیست؟ -5
 هایی باید داشته باشد؟ )چهار مورد(رهبر جامعه ی اسالمی چه ویژگی  -6
 قوای سه گانه را نام ببرید. -7
 چهار نمونه از کارهای دولت را بنویسید. -8
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر چند سال یک بار و چگونه انتخاب می شوند؟ -9

 رئیس جمهور در کشور ما چگونه انتخاب می شود؟ -10
 افتاد؟ در ایران چه اّتفاقی 1358فروردین  12در تاریخ  -11
 وظیفه ی مقام رهبری در کشور ما چیست؟ -12
 جدول زیر را کامل کنید. -13

 وظیفه اعضا قوّه

   مقنّنه

   مجریه

   قضاییه

 

  


