ًوًَِ سؤال
در جبّبی خبلی کلوبت هٌبست قزار دّیذ.
 .1تؼییي سیبست ّبی کلی ًظبم اس ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجز هی ثبضذ.
 .2ثٌیبى گذار حکَهت جوَْری اسالهی ایزاى اهبم خویٌی است.
 .3هجذأ قَاًیي ٍ هقزرات ثزای ثزپبیی حکَهت اس دیذگبُ اسالم ،حکوت ٍ ارادُ خذاًٍذ است.
 .4اػضبی ضَرای اسالهی ضْز ٍ رٍستب ،اس طزف هزدم اًتخبة هی ضَد.
ّ .5زجبهؼِ ثزای ادارُ اهَر ػوَهی ٍ هطتزک خَد ثِ ًْبد حکَهت ًیبس دارد.
 .6دٍ ٍسیلِ اغلی ثزای ضٌبخت ارسش ّبی الْی قَاًیي ٍهقزرات اجتوبػی ػقل ٍ ٍحی ّستٌذ.

درست ٍ یب ًبدرست ثَدى ػجبرت ّبی سیز را هطخع کٌیذ.
 .7حفظ هیزاث فزٌّگی اس ٍظبیف حکَهت ّب هی ثبضذ .درست
 .8کلوِ جوَْری حق اًتخبة ٍ هطبرکت هزدم در حکَهت را ًطبى هی دّذ .درست
 .9تؼییي سیبست ّبی کلی ًظبم اس ٍظبیف قَُ هجزیِ هی ثبضذً .بدرست
 .10اػضبی هجلس ضَرای اسالهی ٍ ضَرای ًگْجبى در قَُ قضبئیِ فؼبلیت دارًذً .بدرست
 .11فزهبًذّی ًیزٍّبی هسلح ،اس ٍظبیف رئیس جوَْر استً .بدرست
 .12داضتي حکَهت ثزای یک جبهؼِ اهزی ضزٍری ٍ ػقالًی است .درست

ثِ سؤاالت سیز پبسخ کبهل دّیذ.
 .13چزا ثزای ثیبى َّیت ٍهؼزفی کطَرّب اس ًَع حکَهت آى ّب یبد هی ضَد؟ چَى ًْبد حکَهت
هْن تزیي ٍیژگی ّبی ارسضی ٍفزٌّگی یک کطَر را ًوبیبى هی سبسد.

 .14اس هْوتزیي ٍظبیف حکَهت ّب  4هَرد را ًبم ثجزیذ؟ ٍضغ ٍ اجزای قَاًیي ،ثزقزاری ًظن ٍ
اهٌیت ،حفظ هیزاث فزٌّگی ،دفبع اس کطَر ٍ حفظ توبهیت ارضی.
 .15ثِ ًظز ضوب ّذف اس تطکیل ضَرای اسالهی ضْز ٍ رٍستب چیست؟ ّوکبری هزدم ثزای پیطجزد
ثزًبهِ ّبی اجتوبػی ،فزٌّگی ،اقتػبدی ٍ ػوزاًی ثب تَجِ ثِ ضزایط ٍهقتضیبت ّز هٌطقِ اس کطَر

 .16اس دیذگبُ اسالم چِ کسبًی حق حکَهت ثز هزدم را دارًذ؟ کسبًی کِ هجزی قَاًیي الْی
ّستٌذ هبًٌذ پیبهجزاى ٍ اهبهبى هؼػَم ٍ افزاد غبلح.

 .17ارکبى اغلی حکَهت جوَْری اسالهی ایزاى را ثیبى کٌیذ .رّجزی ،قَُ هقٌٌِ ،قَُ هجزیِ ٍ
قَُ قضبئیِ.

 .18ثزطجق اغل پٌجن قبًَى اسبسی در سهبى غیجت اهبم سهبى سزپزستی جبهؼِ اسالهی ثزػْذُ
کیست؟ فقیِ ػبدل ٍ ثبتقَا،آگبُ ثِ سهبى ،ضجبع ،هذیز ٍ هذثز.

 .19هٌظَر اس جوَْریت ٍ اسالهیت در حکَهت جوَْری اسالهی چیست؟ جوَْری ثَدى یؼٌی
ایٌکِ هزدم حق اًتخبة ٍ هطبرکت دارًذ ٍ اسالهی ثَدى یؼٌی ایٌکِ حبکوبى ثبیذ ثز اسبس
دستَرات اسالم ثِ ادارُ کطَر ثپزداسًذ.

 .20اس ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجزی دٍ هَرد را ثیبى کٌیذ؟ تؼییي سیبست ّبی کلی ًظبم ٍ ًظبرت ثز
حسي اجزای آى ّب ،فزهبًذّی کل ًیزٍّبی هسلح.

 .21آیب جبهؼِ ای هی تَاًذ ثذٍى ًْبد حکَهت ثِ حیبت خَد اداهِ دّذ؟ خیز .ثذٍى ًْبد حکَهت
جبهؼِ دچبر اختالل ٍّزج ٍهزج هی ضَد .

 .22اس قَاًیي ٍ ارسش ّبی اجتوبػی اسالم ً 3وًَِ را ثٌَیسیذ؟ ػذالت ٍایجبد ضزایط هٌبست
ثزای رضذ تؼبلی هزدم ،استقالل ًٍفی سلطِ ثیگبًگبى ،هسئَلیت در قجبل هظلَهبى.

 .23هٌظَر اس "هذیزیت کالى ٍارسضی کطَر ثزػْذُ رّجز است" چیست؟ ثِ ایي هؼٌبست کِ رّجز
هزاقت حزکت کلی کطَر است تب اس اّذاف ٍ ارسش ّبی اًقالة اسالهی هٌحزف ًطًَذ .

 .24در ًظبم جوَْری اسالهی ػالٍُ ثز رّجزی ٍ قَای سِ گبًِ  ،چِ ًْبدّب دیگزی در اػوبل
حبکویت هطبرکت دارًذ؟ هجلس خجزگبى رّجزی  ،ضَرای ًگْجبى  ،هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ،
ضَرای ػبلی اهٌیت هلی  ،ضَرای ػبلی اًقالة فزٌّگی.

گشیٌة غحیح را اًتخبة کٌیذ.
 .25هْن تزیي رکي جوَْری اسالهی ایزاى کذام است؟
الف) رئیس جوَْر

ة) رّجزی

ج) رئیس هجلس

د) رئیس قَُ قضبئیِ

ً .26ػت ،ػشل ٍ قجَل استؼفبی کذام یک اس هَارد سیز ثز ػْذُ رّجزی است؟
ة) رئیس هجلس ضَرای اسالهی

الف) فقْبی ضَرای ًگْجبى

د) ٍسیزاى ٍ هؼبًٍبى

ج) قضبت دیَاى ػبلی کطَر

 .27در کذام یک اس هَارد سیز ،اًتخبة ثِ غَرت غیز هستقین ٍ ثب ٍاسطِ غَرت هی گیزد؟
الف) رّجز

ة) ًوبیٌذگبى هجلس

ج) رئیس جوَْر

د) اػضبی ضَرای اسالهی ضْز ٍ رٍستب

 .28فزهبًذّی کل ًیزٍّبی هسلح ،ثز ػْذُ کذام یک اس افزاد سیز هی ثبضذ؟
الف) رئیس جوَْر

ة) رّجز

ج) رئیس هجلس

د) فزهبًذُ سپبُ پبسذاراى

 .29کذام یک اس هَارد سیز ،اس ٍظبیف ٍ اختیبرات رّجز جوَْری اسالهی ًوی ثبضذ؟
الف) فزهبًذّی کل ًیزٍّبی هسلح

ة) تؼییي سیبست ّبی کلی ًظبم

ج) ػشل ٍ ًػت ّوِ اػضب ضَرای ًگْجبى

د) ػفَ یب تخفیف هجبسات هحکَهبى

 .30در قبًَى اسبسی تطکیل ضَراّبی اسالهی ضْز ٍ رٍستب هَرد تَجِ قزار گزفتِ است ،سیزا
الف) حکَهت هب جوَْری است

ة) حکَهت هب اسالهی است

ج)حکَهت هب ٍالیت فقیِ است

د) حکَهت هب جوَْری اسالهی است

ثِ فؼبلیت هْبرتی ٍ ًگزضی سیز پبسخ دّیذ.

الف) اگز ضوب ثِ ػٌَاى یکی اس اػضبی ضَرای اسالهی ضْز یب رٍستبی هحل سًذگی خَد اًتخبة
هی ضذیذ ثزای ثْتز ضذى اٍضبع هٌطقِ تبى چِ اقذاهبتی اًجبم هی دادیذ؟

ة) ثب تَجِ ثِ اخجبر کطَر در رٍسًبهِ ّب ،سبیت ّب ٍ  ...ثزای ّزیک اس ثخص ّبی سیز یک خجز
یبدداضت کٌیذ.
 .1قَم هقٌٌِ:

 .2قَُ هجزیِ:

 .3قَُ قضبئیِ:

هبًب ثبضیذ .پزٍاًِ قلی پَر

 .4رّجزی:

