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نقش مهمي زور و قدرت برخي معتقدند عامل ) الف  ؟در باره ي پيدايش حكومت نظرات مختلفي وجود دارد آن ها را بيان كنيد  -1
 حكومت هاي چنگيز و تيمور مثال روشني از نقش اين عامل هستند .  در فرمانروايي يك فرد  يا گروه بر ديگران دارد 

ومت ها داشته است      متعلق به ساكنان يك منطقه ، نقش مهمي در ايجاد حك دفاع و حفاظت از اموال و سرزمينبرخي ديگر معتقدند كه عامل ) ب

با هم توافق مي كردند كه حكومتي را به وجود بياورند و اداره ي جامعه ي خود را داوطلبانه برخي نيز مي گويند مردم ساكن يك مكان  به طور ) ج
 .          به دست گروه يا افرادي بسپارند 

در مقابل اين ديدگاه ها ،  عده اي از صاحب نظران معتقدند همان طور كه زندگي اجتماعي يك ضرورت است  و انسان ها نمي توانند به ) د 
 .تنهايي زندگي كنند و نيازهاي مادي و معنوي خود را برطرف كنند ، داشتن حكومت براي يك جامعه نيازي اساسي و يك ضرورت است 

نظريه اي كه معتقد است مردم ساكن ؟  ها تشكيل دادند جزء كدام گروه از عوامل پيدايش حكومت ها مي باشحكومتي كه ماد -2
 .  ارند يك مكان به طور داوطلبانه با هم توافق مي كردند كه حكومتي را به وجود بياورند و اداره ي جامعه ي خود را به دست گروه يا افرادي بسپ

زيرا در زندگي اجتماعي نيازهاي مشتركي پديد  ؟ دارد و نمي تواند بدون وجود حكومت باقي بماند چرا جامعه به حكومت نياز  -3
آنها همچنين براي اجراي . مي آيد و افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند براي تنظيم امور خود به قوانين و مقرراتي نياز پيدا مي كنند 

افراد به حقوق يكديگر ، برقراري امنيت و نظم ، تقسيم امور مشترك و ايجاد هماهنگي ميان فعاليت  قئانين و حل اختالفات و جلوگيري از تجاوز
ناگزيرند حكومتي تشكيل دهند و اداره ي امور .... هاي مختلف جامعه ، دفاع از هجوم دشمنان و حفظ سرزميني كه در آن زندگي مي كنند  و 

 . جامعه را به افرادي بسپارند 

 وضع قوانين و مقررات الزم در امور مختلف و اجراي قوانين) الف ؟ مهم ترين وظايف حكومت ها را بنويسيد برخي از -4
 تعليم و تربيت ، حفظ ميراث فرهنگي ، سياست گذاري فرهنگي) برقراري نظم و امنيت و رسيدگي به اختالفات و شكايت ها            ج) ب
ايجاد هماهنگي بين فعاليت ) هم      و امكانات الزم براي رفع نيازهاي معيشتي ، اجتماعي و اقتصادي مردعمران و آبادي كشور ، ايجاد وسايل ) د

    مديريت منابع طبيعي و ثروت هايي كه به عموم مردم تعلق دارد )  ز       دفاع از كشور و حفظ تماميت ارضي) و  ) و    ها و بخش هاي مختلف   

، حق حاكميت مطلق همه ي موجودات و پديده در جهان بيني توحيدي اسالم؟  حاكميت مطلق به چه كسي استاز نظر اسالم حق  -5
انسان ها و همه ي موجودات ديگر تحت حاكميت خدا قرار دارند و حكومت حق انحصاري خداوند است و با پيروي . ن خداست آهاي جهان فقط از 

 . ند از دستورات الهي ، به سوي كمال حركت مي كن

. استعدادهاي انسان ها در پرتو شناخت حق شكوفا مي شود  ؟است چه ويژگي هايي داردجامعه اي كه تحت حاكميت قوانين الهي  -6
 . در چنين جامعه اي مالكيت و سلطه ي اقليتي بر منابع و ثروت ها و امكانات عمومي و ظلم و تبعيض از ميان مي رود و عدالت حاكم مي شود 

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، فرمان بريد   ؟  در باره حق حاكميت الهي چه مي فرمايند 59در قرآن در سوره نساء آيه  خداوند -7
 .از خدا و فرمان بريد از رسول و اولياي امور از خودتان و اگر در چيزي ستيزه كرديد به خدا و رسولش باز گرديد 

خداوند ولي و سرپرست كساني است كه  ؟ چيست 257با توجه به سوره بقره آيه  خداوند در قرآن در باره حق حاكميت الهي -8
، اولياي آنها طاغوت ها هستند كه آنها را از نور به اما كساني كه كافر شدند . آنها را از ظلمت ها به سوي نور بيرون مي برد . ايمان اورده اند 

 .ه در آن خواهند ماند آنها اهل آتش اند و هميش. سوي ظلمت ها بيرون مي برد 

فقط آن گروه از مردم شايستگي دارند به نيابت و وكالت از جانب  ؟از ديدگاه اسالم چه كساني براي اجراي قوانين شايستگي دارند -9
در . باشند  خدا ، مجري قوانين الهي باشند كه هم از اين قوانين آگاهي و به آن ايمان داشته باشند و هم از نظر تقوا و عدالت از ديگر مردم باالتر

قرار دارند و در غياب آنان افراد صالح و متقي ادامه دهنده ي راه ) ع(معصوم  رأس اين گروه ، پيامبران الهي و سپس جانشينان آنها يعني امامان
  .آنها هستند 

زيرا خداوند آفريننده ي انسان و مالك حقيقي اين جهان هستي   )سوال فعاليت(؟ چرا حق حاكميت بر انسان ها از آن خداست -10
 . است و از همه ي امور آگاهي دارد 

كلمه جمهوري اسالمي نشان مي دهد كه شكل اين   ؟  نشانگر چيست جمهوري اسالمي ايران كلمه يدر حكومت جمهوري   -11
 . حكومت ، جمهوري است و در آن حق انتخاب و مشاركت مردم در حكومت به رسميت شناخته مي شود 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده            – متوسطه اول نهم-مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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كلمه ي اسالمي نيزيعني محتواي اين حكومت اسالمي است ؟  در حكومت جمهوري اسالمي ايران كلمه ي اسالمي نشانگر چيست -12
  . زمامداران آن نيز بايد مومن و معتقد به اسالم و متعهد به اجراي آن باشند . و كشور با اصول و قوانين اسالمي اداره مي شود 

. ها واليت و حاكميت داشته باشد  از ديدگاه اسالم فقط خدا مي تواند بر انسان  ؟ از ديدگاه اسالم واليت مختص چه كسي است -13
 . نيز از طرف خداوند نمايندگي داشته اند كه تا مردم را سرپرستي كنند ) ع(پيامبران و امامان معصوم 

؟   سرپرستي جامعه ي اسالمي بر عهده ي چه كسي است) عج(برطبق اصل پنجم قانون اساسي،در زمان غيبت امام زمان  -14
  .بر عهده ي فقيه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است سرپرستي جامعه ي اسالمي 

 مهم ترين ركن حكومت جمهوري اسالمي چيست و قواي سه گانه از چه بخش هايي تشكيل شده اند؟   -15
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي كلي نظام و نظارت تعيين سياست ) الف؟  . چهار مورد از مهم ترين وظايف و اختيارات رهبرجمهوري اسالمي را بنويسيد  -16
نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه ) فرماندهي كل نيروهاي مسلح                   ج) بر حسن اجراي آنها         ب

 ...ن انقالب اسالمي قضاييه ، رئيس سازمان  صدا وسيماي جمهوري اسالمي  ايران  و فرماندهان نيروهاي نظامي ، انتظامي و سپاه پاسدارا
 . عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسالمي  ) د

از آنجا كه نوع حكومت در كشور ما ؟  چرا تشكيل شوراهاي اسالمي شهر و روستا در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است -17
 .  جمهوري اسالمي است و مردم در همه ي شئون  حكومت نقش و مشاركت دارند

شوراهاي اسالمي با هدف همكاري مردم براي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، ؟  هدف از تشكيل شوراهاي اسالمي چيست -18
 اعضاي اين شوراهارا مردم منطقه يا محل انتخاب مي كنند  .اقتصادي و عمراني با توجه به شرايط و مقتضيات هرمنطقه از كشورتشكيل مي شوند 

 )فعاليت كتاب( جمهوري اسالمي چه ويژگي هايي دارد؟ حكومت -19
. نوشته شده است Uاحكام قرآنU كشور ما براساسدر .رسد مادرهمه قوانين است و هيچ قانوني بر خالف آن به تصويب نمي كه قانون اساسي)الف 

به نمايندگي از  ،با امورمردم و جامعه ي خود بودندآشنا ، دين اسالم   ازآگاه  روحاني،   : حكومت ما شخصيتيربنيان گذا )ره(امام خميني :)ب
   . طرف مردم حكومت اسالمي را دركشور ايجاد كردند

 )فعاليت كتاب(ويژگي هاي رهبردر حكومت جمهوري اسالمي كدام اند توضيح دهيد ؟  -20
                                                                         .  مديرومدبر   شجاع-آگاه به زمان- با تقوا-و  اسالم شناس عادل  –فقيه

  ) عقالني ضروري -(                                                                                           . است ................... و .................... وجود حكومت يك امر   *-
          )جمهوري اسالمي (    .درايران تأسيس و جانشين حكومت شاهنشاهي شد ................... از پيروزي انقالب اسالمي حكومت پس  *-
      ))ره(امام خميني (                                                   .است ................................... بنيان گذار حكومت جمهوري اسالمي ايران  *-
 )98(                    دادند "آري  "درصد مردم به جمهوري اسالمي رأي ........... پس از پيروزي انقالب اسالمي ، بيش از د *-

 ) رهبري(                                                      . آن است ......................... مهم ترين ركن حكومت جمهوري اسالمي  *- 
  )رهبري(                            .به اداره ي امور كشور مي پردازند .................. سه قوه مقننه ، قضاييه و مجريه تحت نظارت  *-
 ) واليت فقيه(                                                     . است  ................................... رهبري جمهوري اسالمي ايران بر پايه ي  *-

 )سرپرستي( .                                                                                        است .......................... واليت به معناي  *-

 )ولی فقيه(رهبری 
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