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 ر کدام مثال بزنید ؟همقررات یک جامعه به چند نوع تقسیم می شود ؟ براي  - 1
.شود مسجد و نمازخانه وارد کفش با نباید کس هیچ: مقررات مذهبی و اخالقی  - ١
 نانوایی یا و اتوبوس صف در ایستادن: مقررات اجتماعی  - ٢
 درمان به پزشکی مدرك و صالحیت داشتن بدون تواند نمی کس هیچ -قرمز  چراغ از عبور ممنوعیت: قانون  - ٣

بپردازد مردم
 همچنین و ملت حقوق ترین مهم کشور هر اساسی قانون دردر قانون اساسی هر کشور چه مسائلی مطرح می شود ؟  - 2

 است شده معین مردم ، و حکومت وظایف ترین مهم
جمهوري اساسی قانون نوشتن برايخبرگان براي چه منظوري تشکیل شد ؟  مجلس ، اسالمی انقالب پیروزي از پس - 3

 ایران اسالمی
 آذر 12 و 11 روزهاي درقانون اساسی کشور ما در چه روزهایی به همه پرسی گذاشته شد ؟ و نتیجه همه پرسی چه بود ؟  - 4

.دادند آري یا مثبت رأي آن به مردم و شد گذاشته پرسی همه به 1358 ماه
یعنی قانون باید براي همه افراد به .بزنید  مثال چیست ؟ هستند مساوي قانون مقابل در افراد همۀ اینکه از منظور - 5

براي مثال هر کس از چراغ قرمز عبور کند ، جریمه می شود ؛ چه بی سواد باشد ، چه استاد دانشگاه . صورت مساوي اجرا شود 
....چه پولدار باشد ، چه فقیر و . 
  شوراي نگهبان -2مجلس شوراي اسالمی  -1دو بخش قوه ي مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟  - 6
اعضاي مجلس شوراي اسالمی) توضیح دهید ( اعضاي مجلس شوراي اسالمی از چه کسانی تشکیل می شود ؟  - 7

 مردم سوي از ساله چهار ٔدوره یک براي آنها .کنند می تصویب و تهیه را عادي قوانین که هستند مردم منتخب نمایندگان
 .شوند می انتخاب ما کشور مختلف مناطق

 سوي از که فقیه نفر 6.  است نفر 12 از مرکب شورا ایناعضاي شوراي نگهبان از چه کسانی تشکیل می شود ؟  - 8
.شوند می معرفی مجلس به قضاییه قوه طرف از که حقوقدان نفر 6 و شوند می انتخاب اسالمی جمهوري رهبر

 احکام و اساسی قانون با کند می تصویب مجلس که را قوانینی ٔهمه شورا این -1شوراي نگهبان چه وظایفی دارد ؟  - 9
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 دین احکام و اصول و اساسی قانون با شده تصویب قوانین اگر و دهد می مطابقت اسالم دین
 کشور در که انتخاباتی بر شورا این - 2 .شود اصالح تا گرداند برمی مجلس به دوباره یا کند می رد را آنها داشت مخالفت 

 . کند می نظارت اسالمی، شوراي مجلس و جمهوري ریاست انتخابات مانند شود می برگزار
زیرا وضع قانون اهمیتچرا مردم باید اعضاي مجلس شوراي اسالمی را از بین بهترین افراد جامعه انتخاب کنند ؟  - 9

 .دارد  در سرنوشت کشور و مردم زیادي
است ؟  کسی چه اسالمی شوراي مجلس در )شهریار ، قدس ، مالرد (  شما زندگی محل روستاي یا شهر ٔنماینده -10

 آقاي حسین گروسی
  .است کشور آن اساسی قانون کشور هر قانون ترین مهم: نکته 
.شوند می تصویب آن چارچوب در قوانین سایر و است ها قانون ٔهمه مادر اساسی قانون: نکته 

 .شد تشکیل ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون نوشتن براي خبرگان مجلس ، اسالمی انقالب پیروزي از پس: نکته 
.انتخاب می شوند  مردماعضاي مجلس خبرگان توسط : نکته 
.اصل دارد  177قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران : نکته 
. دارد عهده به اساسی قانون چارچوب در را کشور عادي قوانین تصویب و تهیه مقنّنه ٔقوه: نکته 
  .کنند می  سوگند اَداي مجلس در خود، کار شروع براي شدن انتخاب از پس نمایندگان مجلس: نکته 
.کنند می انتخاب مجلس رئیس عنوان به را فردي خود بین از نمایندگان مجلس ،: نکته 

می انتخاب ما کشور مختلف مناطق مردم سوي از ساله چهار ٔدوره یک نمایندگان مجلس شوراي اسالمی براي: نکته 
  .شوند

. کشور ما نشان دادند که روحیه همدلی و همدردي خوبی دارند ، بیان کنید چند نمونه از حوادثی را که در آن مردم  - 1
گلستان استان سیل و آذربایجان ٔزلزله بم، ٔزلزله ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ مانند مختلف حوادث

 درك را او شرایط و احساس و بگذاریم شده حادثه دچار که فردي جاي به را خود اینکه یعنی همدلی همدلی یعنی چه ؟  - 2
 .کنیم

 .بشتابیم  او کمک به دیده حادثه فرِد احساسِ درك از پس یعنی همدرديهمدردي یعنی چه ؟  - 3
 نمی خود هموطنان یاري به فقط حوادث هنگام در ماآیا ما در هنگام حوادث فقط به یاري هموطنان خود می شتابیم ؟  - 4

 .کنیم می مسئولیت احساس باشند جهان جاي هر که در  دیده آسیب و مظلوم هاي انسان ٔهمه به نسبت بلکه شتابیم ،
 مردم -1. دو نمونه از حوادثی را که در مناطق مختلف جهان رخ داده و موجب همدلی ما شده است را بیان کنید  - 5

 خبرها در -2 رسند می شهادت به یا و شوند می زخمی قدس ، اشغالگر رژیم ٔناجوانمردانه حمالت اثر در اشغالی فلسطین
 آنها از اي عده و کنند می زندگی بسیارسختی شرایط در گرسنگی و سالی خشک اثر در آفریقایی کشور یک مردم شنویم می
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