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چه کسانی باید از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات ، محافظت کنند؟     -1

 خود نوجوان با کمک گرفتن از خدا-الف

حق قانونی برای تربیت فرزندانشان  پدر ومادر که-ب

معلمان و مسئوالن مدرسه-ج

قانون-د

وی انتظامی با قانون شکنانبرخورد نیر-و

جامعه  هر چرا وجود نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه الزم است؟در     -2

 هر در همچنین .می کنند تخلّف قانون گذاشتن پا زیر با که دارند وجود افرادی ای

 است ممکن تاختالفا این .می.آید وجود به افراد، ایاختالفاتی.بینجامعه 

.سرپیچی کنند قانون از عمدا   افرادی یا و بیاید پیش قانون نستنندا و نبودن آگاه دراثر

قوه قضاییه چگونه نهادی است؟     -3

 سازد، برقرار را اجتماعی عدالت که باشد داشته وجود نهادی باید ایجامعه  هر در

 .برساند مجازات به را متخلفان و کند تخلفات برخورد با کند، نظارت قوانین اجرای بر

.است افراد اجتماعی و حقوقفردی پشتیبان که است  قضائیه قوّه   نهاد، این

قوه قضاییه حل اختالف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟     -4

در دادگاهها چند نوع دعاوی مطرح می شود؟ مثال بزنید     -5

:کیفری) اختالفات (دعاوی

مجازات است، شده مرتکبجرمی که فردی برای دادگاه است که اعمالی به مربوط

و جعل  غصب--ت نمایی و تهدید  قدر --- افترا و مثال : فحاشی    .می کند تعیین

عنوان



:حقوقی) اختالفات (دعاوی

می  ملزم را افراد بلکه  نمی کند، تعیین مجازاتی دادگاه است که اعمالی به مربوط

مثال : تخریب   بدهند را گراندی قانونی حقوق یا انجامدهند را که تکالیفشان کند

تصرف زمین فروشنده بیش از  –بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی 

مقدار درج شده در سند

قوانین با آشنا و عادل   دو مورد از ویژگی های قاضی را بنویسید:     -6

وکیل کیست؟     -7

 و ستآشنا قوانین به و خوانده درس حقوق رشته   در که است کسی وکیل

 به را فردی دارند حق افراد هها دادگا همه   در.دارد وکالت )نامه هاجاز ( پروانه  

.کند دفاع حقوق آنها از تا کنند انتخاب « وکیل»عنوان


