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 .روابط متقابلي بين مردم و حكومت پديد مي آيد ؟وقتي نهاد حكومت در يك جامعه شكل مي گيرد چه چيز پديد مي آيد  -1

شهروندي ارتباطي است كه . واژه ي شهر وندي به روابط متقابل مردم و حكومت اشاره دارد  ؟ چيست "شهروندي"منظور از واژه ي  -2
   . افراد را به يك حكومت مشخص پيوند مي دهد و در نتيجه براي فرد و حكومت حقوق و تكاليفي ايجاد مي شود 

 .وظايف و تكاليف حكومت نسبت به مردم  ؟ منظور از حقوق شهروندان چيست -3

قوانين هر كشور به ويژه قانون اساسي آن ، حقوق و تكاليف شهروندي را  ؟ حقوق و تكاليف شهروندي در كجا مشخص شده است  -4
 . معين مي كند 

زيرا حقوق و تكاليف شهروندي هر كشور متناسب با قوانين آن  خير- ؟ آيا حقوق و تكاليف شهروندي كشورها يكسان است؟ چرا -5
 . شورها نيز با يكديگر متفاوت است كشور است و قوانين ك

 . ....انواع حقوق سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي   ؟حقوق شهروندي طيف وسيعي از كدام حقوق ها را شامل مي شود -6

 قانونيحق برخورداري از عدالت ) الف؟  چند مورد از انواع حقوق شهروندي بر پايه ي قانون اساسي جمهوري اسالمي كدامند -7
 حقوق  فرهنگي       ) حق مشاركت سياسي         ه) حق برخورداري از رفاه وتأمين اجتماعي          د) حق برخورداري از عدالت قضايي            ج) ب

عدالت  قانوني يعني اين كه حكومت در وضع قوانين ، اجراي قوانين و نظارت ؟   يعني چه؟ و اجراي آن چه نتيجه داردعدالت قانوني  -8
 . بر اجراي قوانين بين شهروندان تبعيضي قائل نشود 

 . برقراري عدالت قانوني ، از پايمال شدن حقوق انسان ها و بهره كشي ظالمانه ي عده اي از عده ي ديگر جلوگيري مي كند 

حق برخورداري از  ؟نكردن كدام يك از حقوق شهروندي باعث نابودي امت هاي پيشين شده بودطبق فرمايش پيامبر رعايت  -9
امت هاي پيشين گرفتار و نابود شدند ، زيرا وقتي اشراف آنها جرمي مرتكب مي شدند آنها را از مجازات معاف مي كردند ، اما . عدالت قانوني  

 . آنها را به شدت مجازات مي كردند وقتي زيردستان آنها همان جرم را مرتكب مي شدند 

شهروندان حق دادخواهي دارند و هر كس مي تواند به اين منظور به دادگاه هاي  ؟ منظور از حق برخورداري از عدالت قضايي چيست-10
 . شهروندان حق دارند در همه ي دادگاه ها براي خود وكيل مدافع انتخاب كنند . صالح مراجعه كند 

هر شهروند حق دارد به آموزش و و پرورش ، مراكز فرهنگي و   ؟ حق برخورداري از رفاه و تأمين اجتماعي را توضيح دهيد   -11
شهروندان حق دارند در محيطي پاك و سالم و بدون آلودگي زندگي . ورزشي ، آتش نشاني ، پليس و نظاير آن دسترسي آسان داشته باشد 

  . هداشتي و درماني مناسب به بهتريم وجه برخوردار شوند كنند و از خدمات و امكانات ب

 بيكاري ، معلوليت ، پيري ، بازنشستگي ،     ؟ شهروندان در چه مواردي حق دارند از تأمين اجتماعي برخوردار شوند -12
 . بي سرپرستي ، از كار افتادگي ، حوادث  

يعني اين كه هر شهروند بتواند در امور سياسي جامعه دخالت كند و در سرنوشت كشور خود نقش  ؟  مشاركت سياسي يعني چه  -13
 . داشته باشد 

عضويت و همكاري در احزاب و ) ب     شركت در انتخابات       ) الف ؟ مشاركت سياسي مردم از چه راه هايي صورت مي گيرد  -14
 ه پيمايي ها و تظاهرات شركت در را) انجمن هاي سياسي               ج

رئيس ؟  طبق قانون اساسي مردم چه كساني را به طور مستقيم و چه كساني را به طور غير مستقيم انتخاب مي كنند -15
 . ، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و يا اعضاي شوراي شهر و روستا به طور مستقيم انتخاب مي كنند ) رئيس قوه مجريه( جمهور 

براي مثال در انتخاب رهبري ، مردم اعضاي مجلس خبرگان . نيز انتخاب به صورت غير مستقيم و با واسطه صورت مي گيرد  در برخي موارد
 .سپس اعضاي مجلس خبرگان كه نمايندگان مردم هستند ، رهبر را انتخاب مي كنند . رهبري را انتخاب مي كنند و به آنها رأي مي دهند 

حمايت از تشكيل خانواده و پاسداري از روابط  ؟  در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته كدامند برخي از حقوق فرهنگي كه  -16
يات خانوادگي ، حمايت از تعليم و تربيت شايسته ، آزاد بودن استفاده از زبان هاي قومي و محلي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادب

 مهم ترين تكاليف شهروندي چيست. آنها در مدارس در كنار زبان فارسي 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده               – متوسطه اول  -نهممطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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 پرداخت ماليات و عوارض) همكاري با دولت         ج) رعايت قانون و مقررات            ب) الف  ؟  مهم ترين تكاليف شهروندي چيست -17
 . تجاوز نكردن به منافع عمومي و حقوق ديگران ) دفاع از كشور                      ه) د

 

 . موجب اختالل و هرج و مرج در جامعه مي شود   ؟قانون يا سرپيچي از آن چه اثراتي دارد  ناديده گرفتن -18 
 

قانون وقتي جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا مي كند كه همه ي چه موقع قانون جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا مي كند؟  -19

  . افراد ، اعم از كارگزاران و مسئوالن و مردم، آن را رعايت كنند و به آن پايبند باشند 
 

زماني كه  برنامه ها و اقدامات عمراني ، اقتصادي و اجتماعي حكومت ها چه زماني ثمر مي دهد و به هدف مي رسد؟   -20
 . نسبت به پيشرفت كشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشاركت و همكاري كنند  هروندانش

 

هرچه . و ملت كارفرماي دولت است كارگزار ملت است دولت در باره همكاري مردم و دولت را بيان كنيد؟  94سخن رهبر در نوروز  -21
  .بهتر پيش خواهد رفت بين ملت و دولت صميميت بيشتر و همدلي بيشتري باشد ، كارها 

 

مبلغي است كه شهروندان بر اساس قانون و به صورت بال عوض به دولت پرداخت مي كنند تا صرف هزينه هاي عمومي ماليات چيست؟  -22
  .كشور شود 

 

 .به آنها مي پردازند مبلغي است كه شهروندان در مقابل دريافت خدمتي از دستگاه هاي  اداري و دولتي ، عوارض  چيست؟ با مثال؟   -23
ي رانندگي ، عبور از بزرگراه ها يا وارد كردن كاال به كشور و مانند آن براي مثال ، پولي كه بابت امتياز كنتور آب و برق ، صدور گواهينامه 

 . پرداخت مي شود 
 

 . تأمين امنيت كشور و حراست از مرزها و حفظ تماميت ارضي هدف از تشكيل نيروهاي نظامي و انتظامي چيست؟   -24
 

عضويت در سازمان براي حفظ آمادگي دفاعي و اداي تكليف دفاع از كشور توسط شهروندان چه كارهايي انجام مي گيرد؟  -25
 .بسيج و انجام خدمت سربازي  توسط پسران 

 

هيچ كس نمي تواند اعمال حق قانون اساسي در رابطه با تجاوز نكردن به منافع عمومي و حقوق ديگران چه مي گويد ؟   -26
به عبارت ديگر ، شهروندان مجاز نيستند براي استفاده از حقوق خود به . خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد 

 . انند و حقوق ديگران را ضايع كنند منافع عمومي زيان برس
 

 . تجاوز نكردن به منافع عمومي و حقوق ديگران رعايت نكردن سرعت مجاز درجاده ها ، برخالف كدام تكليف شهروندي است ؟  -27
 

به معروف و نهي ايران دعوت به خير ، امر  در جمهوري اسالمي؟ قانون اساسي در باره ي امربه معروف و نهي از منكر چه مي گويد -28
شرايط و حدود و كيفيت آن . از منكر وظيفه اي همگاني و متقابل بر عهده ي مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت 

 . را قانون معين مي كند 
 

 ) قانون اساسي   (                    . حقوق و تكاليف شهر وندي را معين مي كند  ،آن ........................ قوانين هر كشور به ويژه  *-
 )انتخاب شونده –انتخاب كننده (                          . باشند ........ ....................يا .. ........................در انتخابات مردم ممكن است  *-

 )عوارض  –ماليات (                                     . تأمين مي شود ..................... و ................... درآمدهاي دولت از راه بخشي از  *-

 )شهروندان(                             . است ........................ دفاع از كشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ تكليف همه ي  *-
 )امربه معروف و نهي از منكر(   .مي باشد ....... از جمله حقوق و تكاليفي كه هم حق و تكليف مردم و هم حق و تكليف حكومت است ،  *-

 

 


