
 

5 
 

 
 ) با مثال(مقررات يك  جامعه به چند شكل به وجود مي آيند ؟  -1

 .مانند هيچ كس نبايد با كفش وارد نمازخانه و مسجد شود : گاهي مقررات به صورت دستورهاي مذهبي و اخالقي است   -1

 مانند ايستادن در صف اتوبوس و يا نانوايي: مقرراتي پيروي مي كنند گاهي گروه هاي اجتماعي به صورت توافق يا عادت و رسم از  -2

 مانند ممنوعيت عبور از چراغ قرمز : گاهي مقررات به وسيله يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب مي شود  -3

 .ون به خود مي گيرد نام قان،  هرگاه  مقررات به وسيله يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب مي شودقانون چيست؟  -2

در قانون اساسي . قانون  اساسي مادر همه ي قانون ها است و ساير قوانين در چارچوب آن تصويب مي شوند  قانون اساسي چيست؟ -3
 . هركشور مهم ترين حقوق ملت و همچنين مهم ترين روابط و وظايف حكومت و مردم معين شده است 

ر اين مجلس ُخبرگاني كه از سوي مردم انتخاب شده بودند ، براساس اهداف انقالب در طي چند د مجلس خبرگان چگونه مجلسي بود ؟ -4

 .ماه قانون اساسي را نوشتند و تصويب كردند 

به همه پرسي گذاشته شد و  1358آذرماه  12و  11در روزهاي قانون اساسي كشور ما  در چه روزهايي به همه پرسي گذاشته شد ؟  -5
 .أي مثبت يا آري دادند مردم به آن ر

بايد براي همه ي افراد به صورت  انونيعني ق . منظور از اينكه همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند چيست؟ مثال بزنيد  -6

 . براي مثال هركس از چراغ قرمز عبور كند جريمه مي شود ، چه بي سواد باشد چه استاد دانشگاه ، چه فقير باشد چه پولدار .مساوي اجرا شود 

قوه ي مقّننه تهيه و تصويب قوانين عادي كشور . قوه ي مقنّنه چه وظيفه اي دارد  و از جند بخش تشكيل شده است؟ نام ببريد  -7

 شوراي نگهبان -2مجلس شوراي اسالمي  -1: و از دو بخش تشكيل شده . ه عهده دارد را در چارچوب قانون اساسي ب

مجلس شوراي اسالمي نمايندگان منتخب مردم هستند كه قوانين عادي را  مجلس شوراي اسالمي از چه كساني تشكيل شده است؟ -8
 .مختلف كشور ما انتخاب مي شوند  آنها براي يك دوره ي چهار ساله از سوي مردم مناطق. تهيه و تصويب مي كنند 

نفر فقيه كه از سوي 6. نفر است  12اين شورا مركب از  شوراي نگهبان چند نفر عضو دارد و اعضاي آن چگونه انتخاب مي شوند ؟  -9
 .نفر حقوقدان كه از طرف قوه ي قضاييه به مجلس معرفي مي شوند  6رهبر جمهوري اسالمي انتخاب مي شوند و 

 

اين شورا همه ي قوانيني را كه در مجلس تصويب مي كند با قانون اساسي و اصول و احكام دين  -1 ي نگهبان چه وظايفي دارد؟ شورا -10
اسالم تطبيق مي دهد و اگر قوانين تصويب شده با قانون اساسي و اصول و احكام دين مغايرت داشت آنها را رد مي كند  يا دوباره به مجلس 

اين شورا بر انتخاباتي كه در كشور برگزار مي شود مانند انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي  -2. ح شود برمي گرداند تا اصال
 .نظارت مي كند و پس از بررسي وتأييد صالحيت نامزدهاي انتخابات به آنها اجازه ي انتخاب شدن مي دهد 

 .با توجه به نيازها و موضوعات مختلف جامعه  وضع مي كنند؟ قانون گذاران با توجه به چه مواردي بهترين قوانين را -11

 .زيرا كه وضع قانون اهميت زيادي دارد   چرا قانونگذاران بايد از بين بهترين افراد انتخاب شوند؟ -12

 )قانون اساسي (                                                                  . است ................................... مهم ترين قانون هركشور  *-
 )خُبرگان(  .    براي نوشتن قانون اساسي جمهوري اسالمي تشكيل شد..................... پس از پيروزي انقالب اسالمي مجلس  *-
 )  177( .                                                             اصل دارد .. .....................قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  *-

 )رئيس مجلس (              .  انتخاب مي كنند ................... از بين خود فردي را به عنوان  شوراي اسالمي نمايندگان مجلس *-

 ) سوگند اَداي( . مي كنند ................... راي شروع كار خود در مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از انتخاب شدن ب *-

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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