
 باسمه تعالی

 نمونه سواالت درس آشنایی با ساختار و نظام جمهوري اسالمی ایران

 مرجع تفسیر قانون اساسی کدام نهاد است؟-1

 )دیوان عالی کشور4)شوراي نگهبان    3)مجمع تشخیص مصلحت نظام   2)مجلس شوراي اسالمی       1

 درچه سالی مورد بازنگري قرار گرقت؟ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در چه سالی مصوب شد و-2

1(1357-1361       2(1358-1368       3(1357-1375           4(1358-1384 

 در کدام نظام سیاسی نقش احزاب پررنگ تر است؟-3

 )نیمه پارلمانی4)نیمه ریاستی            3)ریاستی                2)پارلمانی            1

 ی از کدام نوع نظام هاي سیاسی است؟نظام جمهوري اسالم-4

 ریاستی مشروطه )4)پارلمانی           3)ریاستی            2)شبه ریاستی و شبه پارلمانی      1

 تعیین سیاست هاي کلی نظام جمهوري اسالمی بر عهده کدام نهاد است؟ -5

 اي نگهبان)شور4) مجلس شوراي اسالمی      3)ریاست جمهوري         2)رهبري     1

 اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی انتخاب می شوند؟-6

 )مجلس خبرگان رهبري4) مجلس شوراي اسالمی  3) ریاست جمهوري          2رهبري         )1

 براي آنکه رهبري بتواند رییس جمهور را عزل کند چه مراحلی الزم است؟-7

 ) مصوبه شوراي نگهبان               3        راي عدم کفایت توسط مجلس                )1

 2یا 1)مورد4) حکم دیوانعالی کشور مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی خود   2 

 شوراي موقت رهبري از چه اعضایی تشکیل می شود؟-8

    ) سران قوا     2رییس قوه قضاییه و یکی از فقهاي شوراي نگهبان            -)رییس جمهور1

 )سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان4)سران قوا و سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان                                     3

 تعداد نمایندگان اقلیت مذهبی مجلس شوراي اسالمی چند نفرند؟ -9



 نفر 4) 4نفر               3)3نفر          2)2نفر             1)1

 نظارتی زیرنظر مجلس شوراي اسالمی فعالیت می کند؟کدام نهاد -10

 ) هیچکدام4) دیوان عدالت اداري            3) سازمان بازرسی           2)دیوان محاسبات               1

 ریاست شوراي عالی امنیت ملی بر عهده کیست؟-11

 ) رییس جمهور4   ) وزیر اطالعات         3)وزیر دفاع               2)وزیر کشور    1

 ریاست شوراي عالی انقالب فرهنگی بر عهده کدام مقام است؟-12

 )رییس حوزه علمیه قم4)رییس جمهور         3)وزیر ارشاد       2)وزیر علوم           1

 درصورت عزل یا فوت رییس جمهور، تا زمان انتخاب رییس جمهور بعدي مسوولیت دولت بر عهده کیست؟-13

 )رهبري4) رییس مجلس           3) معاون اول رییس جمهور        2کشور          )وزیر 1

 رسیدگی به جرایم عادي رییس مجلس و رییس جمهور بر عهده کدام دادگاه ها است؟-14

 )دادسراي نظامی4)دیوانعالی کشور            3)دادگاه ویژه         2)دادگاه هاي عمومی         1

 شکی قانونی کشور زیرمجموعه کدام نهاد است؟سازمان پز-15

 ) مجلس شوراي اسالمی4)وزارت کشور         3)وزارت بهداشت            2)قوه قضاییه         1

 اعضاي مجلس خبرگان رهبري در هر دوره انتخابات براي مدت چند سال انتخاب می شوند؟-16

 سال8)4            سال   7)3سال                5)2سال         4)1

 تعداد اعضاي شوراي نگهبان چند نفرند؟-17

 نفر 8)4نفر                  10) 3نفر               12)2نفر           6)1

در چه حوزه هایی رتبه اول منطقه کسب  1404ساله کشور، انتظار است در افق 20بر اساس سند چشم اندار-18
 شود؟

 ) همه حوزه ها4نظامی                   -)علمی3اقتصادي          -لمی)ع2علمی          -)نظامی1

 برنامه هاي توسعه کشور بصورت چندساله تنظیم می شوند؟-19



 ساله 8)4ساله                  7)3ساله                    6)2سال            5)1

 وزش عالی کشور چیست؟ي دانشگاه ها و موسسات آمباالترین مرجع تصمیم گیري برا-20

 ) هیات اجرایی4) شوراي دانشگاه        3) هیات رییسه            2)هیات امنا               1

 را تصویب نموده است؟ قانون جامع مدیریت دانشگاه ها کدام یک از شوراهاي عالی،-21

 )شورایعالی انقالب فرهنگی2     ی فضاي مجازي         )شورایعال1

 شوراي عالی کشور)4)شوراي عالی آموزش و پرورش       3

 داري زیرمجموعه کدام قوه است؟ان عدالت ادیو-22

 )هیچکدام4)مقننه            3)مجریه               2)قضائیه       1

 رسیدگی به تخلفات نیروهاي وزارت اطالعات بر عهده کدام نهاد قضایی است؟-23

 )دیوان عالی کشور4یروهاي مسلح   )سازمالن قضایی ن3)دادگاه انقالب           2انها             )دادگستري است1


