
  كنيد.با استفاده از جعبه كلمات جاهاي خالي را كامل 

  قوه ي ............................ همان دولت و سازمان هاي وابسته به آن است.لف) ا

  امضاي استوارنامه سفيران يكي از وظايف .............................. است.ب) 

  گويند.) به بخشش مال، علم، توانايي و وقت خود به كساني كه نيازمند هستند،....................... مي ج

  دعاوي ....................... مربوط به اعمالي است كه دادگاه براي فردي كه مرتكب جرم شده است، مجازات تعيين مي كند.د) 

  هر وسيله اي كه پيامي را از فرستنده به گيرنده منتقل كند، ............................ نام دارد. ه)

...................... در غار حرا به پيامبري مبعوث شدند.پيامبر اسالم (ص) در سن ......... و)  

 گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد.

پس از آن كه رئيس جمهور انتخاب شد، حكم وي توسط ...................... امضا و تنفيذ مي شود.. 1  

رئيس قوه قضاييهد)           يرهبرمقام معظم ج)       ب) مجلس شوراي اسالمي     راي نگهبان     شوالف)   

منطقه كوهستاني عربستان چه نام دارد؟ .2  

حجازد)يثرب                           ج)                               طائف ب)                    مكهالف)  

؟بر اساس قانون هر شركت تعاوني، حداقل با چند عضو به رسميت شناخته مي شوند. 3  

9د)                       7ج)                             8ب)                           6)الف  

؟عالي ترين مقام رسمي كشور چه كسي است .4  

مقام معظم رهبريد)         رئيس جمهورج) رئيس قوه قضاييه         ب) رئيس قوه مجريه      الف)   

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

؟رئيس قوه قضاييه توسط چه كسي انتخاب مي شود .1  

  ؟دو مورد از درآمدهاي دولت را نام ببريد .2

؟چه كساني بايد به وزراي پيشنهادي رئيس جمهور راي اعتماد دهند. 3  

  ؟نخستين شهيدان راه اسالم چه كساني بودند. 4

؟ نظارت بر اجراي قوانين بر عهده كدام قوه استوظيفه . 5  

.مورد را نام ببريد ت الكترونيك بهره مند مي شوند؟ يكخانواده ي شما چگونه از خدمات دول .6  



 

 به سواالت زير پاسخ كامل دهيد.

  تعاون به زبان ساده يعني چه؟  . 1

 

اگر كسي توانايي مالي براي گرفتن وكيل نداشته باشد، چه كار بايد بكند؟ . 2  

 

دو مورد از وظايف شهروندان نسبت به دولت را نام ببريد. 3    

 

 

  بودجه به زبان ساده يعني چه؟.4

 

 

ارتباط جمعي را نام ببريد. دو مورد از اثرات منفي رسانه هاي . 5  

 

 

مردم جزيره العرب از چه طريقي نيازهاي روزانه خود را تامين مي كردند؟ (دو مورد) . 6  

 

 

  . سه مورد از ويژگي هاي عصر جاهليت را نام ببريد. 7

  


