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 های قانون اساسیتست

 »سواالت دوره اول«

فصل سوم یانهیسؤاالت چهارگز  

 

 «   1373ی  سراسر»         ست؟یمطلق ن ریز یاز احکام قانون کیکدام  -۱
 .ممنوع است دیعقا شیتفت (۱
 .فرد ممنوع است رمنحصربهیغ  یفروش بناها و اموال دولت (۲
 .ممنوع است یحکومت نظام (۳
 .ممنوع استشکنجه  (۴

 «  2گزینه »  -۱

  «73  ی سراسر  »       است؟  یقانون ریاز عبارات ز کیکدام  -2
  .یریو دستگ  بیاصل، برائت است، مگر در صورت تعق (۱
  .ممنوع است  یقبل از صدور حکم قضائ رشده،یهتک حرمت افراد دستگ  (۲
  .ون باشددادگاه صالح و به موجب قان قیفقط ازطر دیآن با  یحکم به مجازات و اجرا (۳
 .ها از حقوق مردم و مطلقاً آزاد است ییمایاجتماعات و راه پ لیتشک  (۴

 «  3گزینه »  -2

  «74  ی سراسر  »  دارند؟  یارزش اجرائ یحقوق به اندازه قواعد مندرج در قانون اساس یهاهیاعالم ایآ -3
  .دارند یش اجرائرزا یکه باشند، مانند متن قانون اساس یحقوق مصوب به هرشکل یهاهیاعالم (۱
  .ندارند ییجامعه است و ارزش اجرا  یو اخالق یاجتماع ،یاسیحقوق فقط اعالم مواضع س یهاهیاعالم (۲
  .ندارند  ییها ارزش اجرا هیموارد اعالم هیدارند و بق یارزش اجرائ یتنها قواعد ضمانت شده حقوق (۳
آمده باشند  ی اگر در متن قانون اساس ی ندارند، ول یی رزش اجراآمده باشند ا باچهیحقوق به صورت د یهاه ی( اگر اعالم۴

 دارند.   ییارزش اجرا

 «  ۱گزینه »  -3

 «   75 ی سراسر»          کند؟  یتواند اعالم حکومت نظامیدر دوران جنگ و بحران، دولت م ایآ رانیا یاسالم یدر جمهور -۴

 ماه کیفقط به مدت  ،یبل (۱
 فقط تا رفع بحران  ،یپل (۲
 هرگز ر،یخ (۳
 مگر به درخواست مجلس ر،یخ (۴

 «  3گزینه »  -۴

 «   76  ی سراسر»         است؟  یقانون ریاز عبارات ز کیکدام  -۵

  .یقانون یریو دستگ  بیاصل، برائت است، مگر در صورت تعق (۱
 .ثابت گردد صالح شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه یمجرم شناخته نم یکس از نظر قانون چیاصل، برائت است و ه (۲
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  .ممنوع است یقبل از صدور حکم قضائ رشدهیهتک حرمت افراد دستگ  (۳
 دادگاه و به موجب قانون قیکسب اطالع ممنوع است، مگر از طر ایگرفتن اقرار  یهرگونه شکنجه برا (۴

 «  3گزینه »  -۵

 قانون اساسی  38و  37اصل به  ر.ک

 شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد«میشناخته ناز نظر قانون مجرم کس، برائت است و هیچ» اصل ق.ا 37اصل 

و چنین ، اقرار یا سوگند مجاز نیست، اجبار شخص به شهادتممنوع است» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ق.ا 38اصل 

 شود«می از این اصل طبق قانون مجازات. متخلف ارزش و اعتبار است شهادت و اقرار و سوگندی فاقد

 «   76  ی سراسر»   : رندیناپذ کیتفک گریکدیاز  یارض تیاستقالل، وحدت و تمام ،یآزاد رانیا یاسالم یدر جمهور -۶

  .دولت و آحاد ملت است فهیو حفظ آن وظ ریکشور مطلقاً خدشه ناپذ یارض تیاستقالل و تمام (۱
  .کشور یارض تیحفظ وحدت و تمام یمگر برا سلب است، رقابل یافراد، غ  یآزاد (۲
  یمجلس شورا ندگانیدوسوم مجموع نما بیحفظ استقالل کشور با تصو یسلب است، مگر برا رقابل یافراد غ ی آزاد (۳

 .یاسالم
 .یاسالم یمجلس شورا ندگانیچهار پنجم نما بیاست، مگر با تصو ریکشور خدشه ناپذ یارض تیتمام (۴

 «  ۱گزینه »  -۶

 قانون اساسی  9اصل به  ر.ک

دولت ناپذیرند و حفظ آنها وظیفهدر جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک » ق.ا 9اصل 

، نظامی وتمامیت ارضی ، اقتصادی، فرهنگیاستفاده از آزادی به استقالل سیاسی. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نامو آحاد ملت است

را، هر چند با وضع ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروعای وارد کند و هیچ مقامی حقخدشه ایران کمترین

 «، سلب کندقوانین و مقررات

را محدود کند؟  هایآزاد نیخود ا اریتتواند به اخیدولت م ایافراد جامعه است. آ داریحق مستمر و پا یو شرع یقانون یهایآزاد -7

 «   78  ی سراسر»           دولت حق دارد: 

  .را برقرار کند یضرور یهات یمحدود یو شرط دیق چیهی ب  یو اضطرار یجنگ تیدر موقع (۱
 .روز برقرار کند ی س یرا فقط برا یضرور یهاتیمجلس محدود بیبا تصو (۲
  .دقرار کنروز بر یس یرا برا یضرور یهاتیمحدود (۳
 .است برقرار کند یباق یو حالت اضطرار ی جنگ تیکه موقع یمدت یرا برا یضرور یهاتیمحدود (۴

 «  2گزینه »  -7

 قانون اساسی  79اصل به  ر.ک

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای  » ق.ا 79اصل 

و در صورتی که ضرورت همینان  تواند بیش از سی روز باشدولی مدت آن به هر حال نمیالمی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، اس

  «باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند

 ند؟ ابرخوردار یو مرد« از حقوق مساوو »همه افراد ملت« »زن  ران«یق.ا.ج.!.! »مردم ا ستمینوزدهم و ب یهابرطبق اصل ایآ -8

 «   78  ی سراسر»            
 است.  کسانیها   نهی( حقوق زن و مرد در همه زم۱
  .ستیبه طور کامل برابر ن یعاد نیدر قوان یبرابر، ول یحقوق زنان و مردان در قانون اساس (۲
  .از حقوق مردان است ش یحقوق زنان ب (۳
 .توجه است  یبه حقوق زن ب یقانون اساس  (۴
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 «  ۱گزینه »  -8

 «   78  ی سراسر»   ست؟ین ازیامت هیمای نیاعتقادات د ایند. آابرخوردار یکه باشند، از حقوق مساو لهیاز هر قوم و قب انیرانیهمه ا -9

 .ستندیبرابر ن  یاستخدام  نیمختلف از نظر قوان انیاد رویپ انیرانیهمه ا (۱
 .ندا  رابرشناخته شده ب  انیاد رویپ انیرانیهمه ا (۲
 .ندا مختلف برابر انیاد رویپ انیرانیهمه ا (۳
 ند. ا شناخته شده و شناخته نشده نابرابر  انیاد رویپ انیرانی( فقط ا۴

 «  2گزینه »  -9

  «  79  ی سراسر»    آزاد است:  یقانون اساس نیمواز تیبه شرط رعا ،یاسیاحزاب س تیو فعال لیتشک -۱0

 .شودی نم  یو وابستگان به استکبار جهان هابرالیاحزاب شامل ل یاصل آزاد (۱
 .شودی قانون احزاب مجوز آن صادر م ۱۰ماده  ونیسیکم قیاحزاب با اجازه حکومت آزاد است که ازطر لیتشک (۲
 .خواهد شد مواجه قانون احزاب ۱۰ماده  ونیسیکم یاحزاب مخالف دولت ممنوع است و با مخالفت قانون  لیتشک (۳
 از آنها مجبور ساخت. یک یدر  تیبه شرکت و عضو ایدر احزاب منع کرد  تیاز شرکت و عضون توای را نم چکسی( ه۴

 «  ۴گزینه »  -۱0

 قانون اساسی  26اصل به  ر.ک

این که ، مشروط بها اقلیتهای دینی شناخته شده آزاداندهای اسالمی یهای سیاسی و صنفی وانجمنها، انجمن، جمعیتاحزاب » ق.ا 2۶اصل 

توان ازشرکت در آنها منع کرد یا کس را نمی، موازین اسالمی واساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ، وحدت ملی، آزادیتقاللسااصول 

 «به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت

  «  80  ی سراسر»          : یاضطرار طیدر شرا -۱۱

 یمل ت یامن یعال یشورا بیبا تصو یاضطرار طیاممنوع است، مگر در حالت جنگ و شر یحکومت نظام یبرقرار (۱
  .روز داراست یمدت س یرا با اجازه مجلس فقط برا یحکومت نظام  یدولت حق برقرار (۲
 .و محدود آزاد است نیمدت مع یمجلس برا بیبا تصو یضرور یهاتیاما اعمال محدود ،ممنوع است  یحکومت نظام (۳
 ی حکومت نظام یممنوع است، مگر به هنگام برقرار افراد مشروع یهایآزاد یبرا تی( اعمال محدود۴

 «  3گزینه »  -۱۱

 «   81  ی سراسر»   شناخته شده:  ینید یهاتیاقل ای یاسالم یو انجمنها یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیاحزاب، جمع -۱2

  .ندارند تیوزارت کشور حق فعالبدون کسب مجوز از  (۱
  .دندون احزاب آزاقان ۱۰ماده  ونیسیبا اجازه کم (۲
  .پردازند  یم تیو به فعال شوندی م لیبراساس مرامنامه مصوب دولت تشک (۳
 اند.  تیو فعال لیآزاد به تشک ،یاسالم یجمهور ی و اساس  یاسالم نیمواز ،یوحدت مل ،ی( به شرط عدم نقض اصول استقالل، آزاد۴

 «  ۴گزینه »  -۱2

   10و تست  قانون اساسی 26اصل به  ر.ک

 «   82  ی سراسر»     اصل، برائت است، مگر آنکه:  ران،یا یاسالم یجمهور یبه موجب قانون اساس -۱3

 .شده باشد ریمتهم قانوناً دستگ (۱
 .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (۲
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 .محرز باشد( جرمش در زمان بازداشت ۳
 و بازداشت شده باشد.  ری( در حال ارتکاب جرم، دستگ۴

 «  2گزینه »  -۱3

 «   82  ی سراسر»     : رانیا یاسالم یجمهور یبه موجب قانون اساس یاضطرار طیدر شرا -۱۴

  .مشروع افراد، ولو با وضع قانون ممنوع است یهایسلب آزاد (۱
  .مشروع را دارد یامکان سلب آزاد  ران،یدر ا یحکومت نظام یدولت با برقرار (۲
  .روز استمرار بخشد یمجلس آن را تا س اعالم و با اجازه یتواند حکومت نظامیدولت م (۳
 . مردم را سلب کند یآزاد ،ی اسالم یمجلس شورا بیتواند با تصویدر حال جنگ دولت م (۴

 «  ۱گزینه »  -۱۴

 «   82  ی سراسر»       توان گفت که: یم رانیاحزاب در ا یدر رابطه با آزاد -۱۵

  .باشندیدارا م  زاب را از اح کیدر هر تیشناخته شده حق عضو ینید یهاتیاقل (۱
  .از آنها مجبور کرد یکیبه شرکت در  ایمنع  یتوان از شرکت در حزبیکس را نم چیبه طور مطلق ه (۲
  .شده است نیتضم ی نظام یروهاین یبرا  یحت رانیهمه افراد در ا یبرا یاسیس تیحق فعال (۳
 . را ندارند  یاسیس یهادر گروه تیمسلح که حق عضو یروهاین یتوان از شرکت در آنها منع کرد، به جز اعضای کس را نم چیه (۴

 «  ۴گزینه »  -۱۵

 «   83  ی سراسر»       است؟  رانیا یمطابق قانون اساس ریکدام عبارت ز-۱۶

  .ممنوع است، مگر به حکم قانون دیعقا شیتفت (۱
  .و مال اشخاص به طور مطلق از تعرض مصون است تیثیح (۲
  .بدون حمل سالح به طور مطلق آزاد است هاییمایه پاجتماعات و را لیتشک (۳
 .باشد یحقوق عموم ایاسالم  یمخل به مبان  نکهیند، مگر اامطالب آزاد انیدر ب اتینشر (۴

 «  ۴گزینه »  -۱۶

 «   83  ی سراسر»       : رانیدر ا ینید یتهایاقل یاسیحقوق س نیمهم تر -۱7

 . است  یاسی و س یدر انجام مراسم عباد یآزاد (۱
 . است یندگیحق تشکل و حق نما (۲
  .اجتماعات است یآزاد (۳
 . صرفاً حق تشکل است  (۴

 «  2گزینه »  -۱7

 «   83  ی سراسر»     :یاضطرار طیدر شرا رانیا یاسالم یجمهور یبه موجب قانون اساس -۱8

 . مجلس بیممنوع است، مگر با تصو یحکومت نظام یبرقرار (۱
  .ستیبا وضع قانون قابل سلب ن یمشروع افراد، حت یهای( آزاد۲
  .مجلس ب یمشروع افراد ممنوع است، مگر در صورت تصو هایدیسلب آزا (۳
 .مشروع مردم را محدود کنند یهایتوانند آزاد ینم یاضطرار ط یدر شرا یدولت و مجلس حت (۴

 «  2گزینه »  -۱8
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 «  85  ی سراسر»         : رانیدر ا یاضطرار طیدر شرا -۱9

  .با وضع قانون ممنوع است یمشروع افراد حت یهایسلب آزاد (۱
  .یحکومت نظام یمشروع افراد ممنوع است، مگر در زمان برقرار یهایسلب آزاد (۲
  .روز داراست یمدت محدود س یرا با اجازه مجلس برا یحکومت نظام  یدولت حق برقرار (۳
 .دیمردم را ضرورتاً سلب نما یمجلس، آزاد بیتواند با تصو یممنوع است؛ اما در حالت جنگ دولت م یحکومت نظام یبرقرار (۴

 «  ۱گزینه »  -۱9

 «   86  ی سراسر»         : رانیا یاسالم یدر نظام جمهور -20

  هستند، مگر به حکم قانون ریناپذ  کیو استقالل تفک یآزاد (۱
  .سلب است  رقابلیبا وضع قانون غ یمشروع حت یهایآزاد (۲
  .قانون ممنوع است بیبا تصو یحت هایدزاآ تیسلب و محدود (۳
 .استقالل کشور باشد یفقط برا نکه یسلب است، مگر ا رقابلیغ یفرد یآزاد (۴

 «  2گزینه »  -20

 «   86  ی سراسر»         است؟  یکدام عبارت قانون -2۱

  .جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد مطلقاً از هرگونه تعرض مصون است ت،یثیح (۱
  .مورد تعرض قرار داد یا دهیتوان به صرف داشتن عق  یکس را نم  چیممنوع است و ه دیعقا شیتفت (۲
 .نگهبان است  یبرعهده حقوق دانان شورا  یمصوبات مجلس با شرع برعهده فقها و با قانون اساس رتیعدم مغا صیتشخ (۳
 دارند.  تیمرس یدر سطح محل و ادارات محل ز ین یو قوم یمحل یاست؛ اما زبانها ی فارس رانیو مشترک مردم ا  ی( زبان و خط رسم۴

 «  2گزینه »  -2۱

 بر اساس اصل دوم قانون اساسی، کدام گزینه غلط است؟ »جمهوری اسالمی نظامی است بر پایه ایمان به ...  -22

   ۲و  ۱گزینه  (۴  مشروعیت مردمی (۳ عدل الهی  (۲ وحی الهی  (۱

 «  3گزینه »  -22

 اساسی  قانون 2اصل به  ر.ک

 :به مانیا هیاست برپا ینظام ،یاسالم یجمهور»  ق.ا 2اصل 

 در برابر امر او. میبه او و لزوم تسل عیو تشر تیاالاهلل( و اختصاص حاکم)الاله کتای یـ خدا 1

 .نیقوان انیآن در ب یادیو نقش بن یاله یـ وح 2

 خدا. یانسان به سو یتکامل ریـ معاد و نقش سازنده آن در س 3

 .عیتشرـ عدل خدا در خلقت و  4

 .اسالمانقالبآن در تداوم یمستمر و نقش اساس یـ امامت و رهبر 5

 :او دربرابر خدا که از راه تیتوام با مسوول یانسان و آزاد یـ کرامت و ارزش واال 6

 .نیمعاج همیاهلل علسالم نیمعصومبراساس کتاب و سنت طیالشراجامع یـ اجتهاد مستمر فقها الف

 آنها. شبردیو تالش در پ یبشر شرفتهیـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پ ب

و  یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیو عدل و استقالل س ،قسطیریپذو سلطه یگرو سلطه یو ستمکش یهرگونه ستمگر یـ نف ج

 «کندیم نیرا تام یمل یهمبستگ

 چه کسی و در چه سالی افتتاح شد؟ با سخناننخستین مجلس قانونگذاری در ایران  -23



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
  ۱۲85مظفرالدین شاه /  (۲  ۱۲8۰ناصر الدین شاه/ (۱
  ۱۲99رضا شاه /  (۴  ۱۲85محمد علی شاه / (۳

 «  2گزینه »  -23

 باشد. ران نمیبر اساس اساس اصل سیزدهم قانون اساسی ، کدام گزینه جزء اقلیت های دینی شناخته شده در ای -2۴

 زرتشتی (۴ مسیحی (۳ کلیمی (۲ ائیبه  (۱

 «  ۱گزینه »  -2۴

 قانون اساسی  13اصل به  ر.ک

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند شناخته می، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینیایرانیان زرتشتی»  ق.ا ۱3اصل 

         «کنندمیعملو در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود 

 بر اساس اصل هجدهم قانون اساسی، پرچم رسمی کشور ایران به چه رنگ هایی است ؟ -2۵

 سرخ و سفید و سبز با شعار اهلل اکبر (۱
 سبز و سفید و سرخ با عالمت مخصوص (۲
 سرخ و سفید و سبز با عالمت مخصوص و شعار اهلل اکبر   (۳
 المی و شعار اهلل اکبروری اسوص جمه سبز و سفید و سرخ با عالمت مخص (۴

 «  ۴گزینه »  -2۵

 قانون اساسی  18اصل به  ر.ک

         «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار »اهلل اکبر« است»  ق.ا ۱8اصل 

 ....است ......کدام گزینه غلط است ؟ مطابق اصل بیست و یکم، دولت موظف  -2۶

 زمینه های مساعد برای حضور بیشتر زنان در جامعه و نیز اشتغال و کارآفرینی آنان ایجاد کند.   (۱
 حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید  (۲
 برای حفظ کیان خانواده، دادگاه صالح ایجاد کند. (۳
 کند.   ا بیمه خاصبیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست ر (۴

 «  ۱گزینه »  -2۶

 قانون اساسی  21اصل به  ر.ک

 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:»  ق.ا 2۱اصل 

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.ـ ایجاد زمینه 1

 .سرپرسترداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بیلخصوص در دوران با، باحمایت مادرانـ  2

 .ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 3

 .سرپرستـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی 4

         «رت نبودن ولی شرعیـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صو 5

 در کدام کشور، نهاد نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است ؟  -27

 هند و فرانسه  (۴    فرانسه و ترکیه  (۳ آلمان و ایتالیا  (۲ هند و آمریکا  (۱

 «  ۱گزینه »  -27



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 قانون اساسی : 27مطابق اصل  -28

 ها آزاد است.  یماییتشکیل اجتماعات و راه پ (۱
 هرگونه تجمعات به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است.   (۲
 ها، بدون حمل سالح و به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، آزاد است.  تشکیل اجتماعات و راه پیمایی (۳
 هرگونه راه پیمایی به شرط حمل نکردن سالح آزاد است.  (۴

 «  3گزینه »  -28

 قانون اساسی  27اصل به  ر.ک

 «        اسالم نباشد آزاد است، به شرط آن که مخل به مبانی سالحها، بدون حملپیماییتشکیل اجتماعات و راه»  ق.ا 27اصل 

 مطابق بند هفت اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده کیست ؟  -29

 مجمع تشخیص مصلحت نظام   (۲  الف شورای حل اخت (۱
 رهبری (۴  شورای نگهبان (۳

 «  ۴گزینه »  -29

 قانون اساسی  110اصل به  ر.ک

  وظایف و اختیرات رهبر»  ق.ا ۱۱0اصل 

 تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

 ام. های کلی نظنظارت بر حسن اجرای سیاست

 پرسی. فرمان همه

 فرماندهی کل نیروهای مسلح. 

 اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای. 

 : نصب و عزل و قبول استعفای

 های شورای نگهبان. فقه

 ترین مقام قوه قضاییه. عالی

 رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. 

 ریییس ستاد مشترک. 

 ب اسالمی. فرمانده کل سپاه پاسداران انقال

 . فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

 حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 

 حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

آید، ایطی که در این قانون میامضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شر

 تأیید رهبری برسد. باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به 

الی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسالمی عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان ع

 هشتاد و نهم.  به عدم کفایت وی بر اساس اصل

 عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. 

  تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.رهبر می

 باشد؟ درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب چه تعدادی از نمایندگان مجلس  ۵9برابر اصل  -30

 دو سوم مجموع نمایندگان   (۲ یک سوم مجموع نمایندگان (۱



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 کل نمایندگان (۴ سه چهارم مجموع نمایندگان (۳

 «  2گزینه »  -30

 قانون اساسی  59اصل به  ر.ک

مستقیم و مراجعهپرسی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه، اجتماعی، سیاسیمسائل بسیار مهم اقتصادیدر »  ق.ا ۵9اصل 

         «موع نمایندگان مجلس برسدعمومی باید به تصویب دو سوم مجبه آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای

که از بودجه کل کشور استفاده  های دولتی و سایر دستگاه هایا، موسسات، شرکتهای وزارتخانه ه رسیدگی به کلیه حساب -30

 ؟ کنند برعهده کیست می

 دیوان عدالت اداری   (۲ سازمان بازرسی کل کشور  (۱
 قوه قضائیه (۴  دیوان محاسبات کشور (۳

 «  3گزینه »  -30

 صحیح است ؟در خصوص امضای موافق نامه های بین المللی کدام گزینه  -3۱

 کند. ورای اسالمی، رئیس جمهور امضا میپس از تصویب مجلس ش (۱
 کند. ماینده قانونی او امضاء می ا نر یدر هر صورت، رئیس جمهو (۲
 کند. ید شورای نگهبان، رهبری امضاء می پس از تصویب مجلس و تأی( ۳
 کند.مجمع تشخیص مصلحت نظام امضاء می رهبری با مشورت (۴

 «  ۱گزینه »  -3۱

 باشد؟میکدام گزینه از اعضای شورای موقت رهبری ن -32

 م به انتخاب شورای نگهبان  یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظا (۱
 یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام  (۲
 رئیس جمهور   (۳
 رئیس قوه قضائیه  (۴

 «  ۱گزینه »  -32

 تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، سرپرست تعیین کند؟ رئیس جمهور حداکثر تا چند ماه می -33

 پنج ماه( ۴ دو ماه (۳ سه ماه (۲ یک ماه (۱

 «  2گزینه »  -33

 ؟هستندتعداد اعضای هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس چند نفر -3۴

 نفر  8 (۴ نفر  ۴ (۳ نفر  6 (۲ نفر  5 (۱

 «  ۱گزینه »  -3۴

 باشد؟ دائمی شورای عالی امنیت ملی نمی کدام گزینه از اعضای -3۵

 وزیر کشور  (۲  فرمانده سپاه پاسداران  (۱
 ل امور برنامه و بودجه ئومس (۴  رئیس قوه مقننه  (۳

 «  ۱گزینه »  -3۵



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی بر عهده کدام نهاد است ؟ -3۶

 دادستان کل کشور( ۲  دیوان محاسبات کشور  (۱
 دیوان عالی کشور ( ۴  دیوان عدالت اداری  (۳

 «  ۴گزینه »  -3۶

 توانند بیش از یک شغل داشته باشند؟ ل یکصد و چهل و یکم، چه کسانی میبر اساس اص -37

 کارمند دولت (۴ اساتید دانشگاه  (۳ هرکدام از وزیران  (۲ رئیس جمهور (۱

 «  3گزینه »  -37

 قانون اساسی  141اصل به  ر.ک

یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر  توانند بیش ازان و کارمندان دولت نمیرییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیر»  ق.ا ۱۴۱اصل 

نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسالمی و 

خصوصی، جز شرکت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های  ی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویتوکالت دادگستری و مشاوره حقوق

 « ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه

 «   1376  آزاد »        است؟  یقانون ریاز عبارات ز کیکدام  -37

 .کندیم  زیکه قانون تجو یاز تعرض مصون است، مگر در مواردمسکن و شغل اشخاص جان، مال، حقوق،  ت،یثیح (۱
  ز یکه قانون تجو  یمورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، مگر در موارد  یا  دهیتوان به صرف داشتن عقی را نم  چکسیممنوع است و ه  دیعقا  شیتفت (۲
  .کندیم
  حاکم شرع و به موجب قانون یری حکم تعز قی طر گرفتن اقرار ممنوع است، مگر از یهرگونه شکنجه برا (۳
 ی قانون یریو دستگ بیاصل، برائت است، مگر در صورت تعق (۴

 «  ۱گزینه »  -۳7
 قانون اساسی  ۲۲ر.ک به اصل 

 «   1377  آزاد »           : یاضطرار طیدر شرا -39

 .با وضع قانون ممنوع است یمشروع افراد، حت یهایسلب آزاد (۱
  .یحکومت نظام یمشروع افراد ممنوع است، مگر به هنگام برقرار یهایسلب آزاد (۲
  .روز دارد یمدت س یرا با اجازه مجلس فقط برا یحکومت نظام  یدولت، حق برقرار (۳
 .دیرا ضرورتاً سلب نما مردمی مجلس، آزاد بیممنوع است؛ اما در حالت جنگ، دولت حق دارد با تصو یحکومت نظام یبرقرار (۴

 

 «   1378  آزاد »          : رانیا یاسالم ینظام جمهورر د -۴0

 .مشروع مردم مطلقاً ممنوع است یهایو سلب آزاد یحکومت نظام (۱
  .حاکم شرع و به موجب قانون یری حکم تعز قی گرفتن اقرار ممنوع است، مگر از طر یهرگونه شکنجه برا (۲
 .مجلس ندگانیدوسوم نما بیمصالح کشور و به شرط تصو ت یبا رعا  یممنوع است، مگر اصالحات جزئ یخطوط مرز رییهرگونه تغ (۳
 .کند زیکه قانون تجو یمطلقاً ممنوع است، مگر درموارد دیعقا شیتفت (۴

 

 «   1378  آزاد »     آزاد است:  یقانون اساس نیمواز تیبه شرط رعا ،یاسیاحزاب س تیو فعال لیتشک -۴۱

 .قانون احزاب مواجه خواهد شد ۱۰ماده  ونیسیکم یا مخالفت قانون احزاب مخالف دولت ممنوع است و ب لیتشک (۱



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 .از آنها مجبور ساخت یک یدر  تیبه شرکت و عضو ایدر احزاب منع کرد  تیتوان از شرکت و عضویرا نم چکسیه (۲
 .شودی قانون احزاب مجوز آن صادر م ۱۰ماده  ونیسیکم قیاحزاب با اجازه حکومت آزاد است که ازطر لیتشک (۳
 .شودی نم یو وابستگان به استکبار جهان هابرالیامل لاحزاب، ش یاصل آزاد (۴

 

 «  1380  آزاد»           و مطبوعات: اتیدر مورد نشر -۴۴

  .نگهبان را ندارند  یهمچون شورا ییو نهادها یمطبوعات حق انتقاد از قانون اساس  (۱
  .باشد یحقوق عموم ایاسالم  ی انمطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مب انیمطبوعات در ب (۲
  .دادگاه صیمنصفه خواهد بود، مگر به تشخ ئتیو با حضور ه ی علن ی به جرائم مطبوعات یدگیرس (۳
 .منصفه خواهد بود ئتیو در حضور ه یبه جرائم مطبوعات علن ی دگیفقط رس (۴

 

 «  1380  آزاد»           :رانیا یاسالم یدر نظام جمهور -۴۵

مطلقاً ممنوع و موجب مجازات  انیمتهمان و محکومان و زندان تیث یشکنجه و هتک حرمت و ح د،یعقا شیمشروع، تفت یاهیسلب آزاد (۱
 .است

 .خواهد بود ریقانون امکان پذ زیمشروع با تجو یهایمطلقاً ممنوع است؛ اما سلب آزاد دیعقا شیتفت (۲
 .نگهبان یشورا ریکرد، مگر با تفس فیتوق ای ب یاند تعق اظهار کرده که در مجلس یتوان به سبب نظرات یمجلس را نم ندگانینما (۳
 یمل ت یامن یعال یشورا بی حفظ استقالل کشور با تصو یسلب است، مگر برا رقابلیافراد غ یآزاد (۴
 

 «   1381  آزاد »      و استقالل کشور:  یبه حقوق ملت، منافع مل یدر توجهات خاص قانون اساس -۴7

  .روز تجاوز نکند یمجلس به شرط آنکه از س بیممنوع است، مگر با تصو ینظامحکومت   یبرقرار (۱
  مجلس ندگانیسه چهارم مجموع نما  تیاکثر بیممنوع است، مگر با تصو یخطوط مرز رییهرگونه تغ (۲
 .نوع استاً مممطلق ریمنحصربه فرد به غ یمل سیو انتقال نفا انیشرکتها و مؤسسات گوناگون به خارج لیتشک ازیدادن امت (۳
 .مجلس بیشود، مگر در موارد ضرورت و با تصو ینم رفتهیمسلح پذ یروهایدر ارتش و ن تیبه عضو یفرد خارج چیه (۴

 

 «   1382  آزاد »          : یحکومت نظام یبرقرار -۴8

 .مجلس مجاز است بیدولت و تصو شنهادیبا پ (۱
  .مدت محدود آزاد است یبرا   یاسالم یمجلس شورا بیبا تصو ی اضطرار طیدر زمان جنگ و شرا (۲
 .آزاد است یمل تیامن یشورا  بیدولت و تصو شنهادیبا پ  یاضطرار طیدر شرا (۳
 .مطلقاً ممنوع است (۴

 

 «   1382  آزاد »   حال:  نیآزاد است. درع یقانون اساس نیمواز تیبه شرط رعا ،یاسیاحزاب س تیو فعال لیتشک -۴9

 .قانون احزاب مواجه خواهد شد ۱۰ماده  ونیسیکم ین ع است و با مخالفت قانواحزاب مخالف دولت ممنو لیتشک (۱
 .شودی قانون احزاب مجوز آن صادر م ۱۰ماده  ونیسیکم قیاحزاب با اجازه حکومت آزاد است که ازطر لیتشک (۲
  .شودی نم  یگراها و وابستگان به استکبار جهان یاحزاب شامل مل یاصل آزاد (۳
 از آنها مجبور ساخت. یک یدر  تیبه شرکت و عضو ایدر احزاب منع کرد  تیان از شرکت و عضووتی را نم چکسی( ه۴



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 86آزاد     شناخته شده: ینید یهاتیاقل ای یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیاحزاب، جمع -۵7

 .ندارند تیبدون کسب مجوز از وزارت کشور حق فعال (۱
 .پردازند یم تیو به فعال شوندیم لیوب دولت تشکبراساس مرامنامه مص( ۲
 .اند تیو فعال لیآزاد به تشک ی اسالم یو اساس جمهور  یاسالم نیمواز ،یوحدت مل ،یبه شرط عدم نقض اصول استقالل، آزاد (۳
 .قانون احزاب آزادند ۱۰ماده  ونیسیبا اجازه کم (۴

  87آزاد          است؟ حیصح ریاز عبارات ز کیکدام  -۵9

 .و مقررات سلب کند نیبا وضع قوان یمشروع را حت یهایکشور، آزاد یارض تیحق ندارد به نام حفظ استقالل و تمام یمقام چیه (۱
  .مجلس ب یمشروع مردم را به بهانه استقالل سلب کند، مگر با تصو یهایتواند آزاد یدولت نم (۲
  ی مصلحت جامعه و برا یحق سلب آن را ندارد، مگر به اقتضا یمقام چیست و هدولت و آحاد ملت ا فهیمشروع مردم وظ یهای حفظ آزاد (۳

  .مصلحت نظام صیمجمع تشخ بیتصو با  یمل تیحفظ امن
 .کندی م نیکه قانون مع یبیها ممنوع است، مگر به حکم و ترت یسلب آزاد (۴

 «    ۱گزینه » 
 قانون اساسی   9ر.ک به اصل 

 و پنجم وجود دارد؟  ستیت براساس اصل بامکان شنود مکالما یدر چه صورت -۶9

 به موجب قانون  (۱
 .ستین ریامکان پذ یخصوص میحفظ حر لیبه دل (۲
 جمهور س یبه موجب دستور رئ (۳
 قضات یبه موجب استنباط شخص (۴

ه نظر شما . بکندیم نیکه قانون مع یبیکرد، مگر به حکم و ترت ریتوان دستگیکس را نم چیه یقانون اساس 32مطابق اصل   - 70

 91  یسراسر      عملکرد اشاره دارد؟  یاز انواع آزاد کیاصل به کدام  نیا

 تیحق امن (۱
 تن یحق آزاد (۲
 رفت وآمد یآزاد (۳
 اتیحق ح (۴

 91  یسراسر   است؟  نهیبه حقوق خود، کدام گز دنیدر رس یکارگر یکاهایحربه سند نیمؤثرتر -72

 اعتصاب (۱
 کار یالملل نیرجوع به سازمان ب (۲
 یفریک تیشکا (۳
 ی دادخواست به محاکم حقوقارائه  (۴

 91  یسراسر  شود؟یمحسوب م یهمگان فینسبت به شهروندان تکل ریاز موارد ز کیکدام  ،یطبق قانون اساس  -73

 ی اجتماع نیاز تأم یبرخوردار (۱
 انتخاب شغل  یآزاد (۲
 هادر دادگاه لیحق انتخاب وک (۳
 ستیز ط یحفاظت از مح (۴

  91آزاد          : رانیا یاسالم یدر نظام جمهور -7۴



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 .مشروع و شکنجه ممنوع است یهایسلب آزاد  د،یعقا شیتفت (۱
  .خواهد بود ریقانون امکان پذ زیمشروع با تجو یهایاما سلب آزاد ، مطلقاً ممنوع است دیعقا شیتفت (۲
 .یاسالم یمجلس شورا ندگانیدوسوم مجموع نما بی کشور با تصوحفظ استقالل  یسلب است، مگر برا رقابلیافراد غ یآزاد (۳
 .قانون ممنوع است بیبا تصو یحت هایآزاد تیسلب و محدود (۴

 یاست؟ سراسر یاصل متضمن کدام هدف قانون اساس نی. ادینمایرا ممنوع م یحکومت نظام یبرقرار ،یقانون اساس 79اصل  -7۵

92  

 یمل تیحاکم (۱
  تیامن یبرقرار (۲
 یعموم یها یآزاد نیتضم (۳
 یاضطرار تیوضع یبرقرار (۴

 93  یسراسر  نشده است؟  ینیب شیپ رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس ریز یهایاز آزاد کیکدام  -7۶

  همسر نشیحق گز( ۱
 حق اشتغال (۲
  حق مسکن( ۳
 حق شرکت در حزب  (۴

 93  یسرسرا       شود؟  یم نیچگونه تضم یتیاصل خودمحدود -78

 ی در قانون اساس حیبا تصر( ۱
 ی بر نظم حقوق داخل یالملل نینظم حقوق ب  یبه موجب برتر( ۲
 ی عیقواعد حقوق طب  قیصرفاً ازطر تیحاکم تیمحدود (۳
 یالملل  نیدولت در چهارچوب نظم حقوق ب تیحاکم (۴

 93 ی سراسرنشانگر:  یاستخدام یافرمهدر  یاعتقاد-یاسیس یو باورداشتها ییکایسند شاتیمربوط به گرا یدرج پرسشها -79

 .داوطلبان است یستگیشا( ۱
 .است یطرف بودن دولت در عرصه استخدام یب( ۲
 .است ییکایسند یبه خصوص آزاد ها،یمخدوش کردن آزاد (۳
 .است ییکایسند یها به آزادتوجه دلسوزانه دولت ( ۴

 94  یسراسر  است؟  یوارده بر کدام آزاد تیاسالم محدود یعدم اخالل به مبان یاز منظر قانون اساس -80

 اجتماع( ۱
 اطالعات  (۲
 انیب (۳
 شغل (۴

 نانیروستانش تیاولو تیآن با رعا نیدولت به تأم فیو تکل یرانیا یدر خصوص حق مسکن خانواده ها یقانون اساس 3۴اصل  -8۱

 94  یسراسر       کدام مفهوم است؟  انگریو کارگران، ب

 دولت ـ نظام شهیندو ا یعدالت معارض (۱
 دولت خدمتگزار شهیو اند یمیعدالت ترم (۲
 دولت رفاه شهیو اند یعیعدالت توز( ۳



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 ی امور عموم ریبر سا نیاصل تقدم امور مستضعف (۴

 94آزاد     است؟  یبر عهده چه کس رانیمردم در ا یاساس یها یحقوق و آزاد یعمل نیتضم -8۴

 هییقوه قضا (۱
 جمهور سیرئ( ۲
 قننهقوه م (۳
 یافکار عموم (۴

  95  یسراسر   بشر، در کدام صورت قابل سلب است؟  نیادیاز حقوق بن یکیبه عنوان  اتیحق ح  -8۵

  .باشدیم تیاما قابل محدود  ست،یعنوان قابل سلب ن چیبه ه (۱
  .باشدیجامعه، قابل سلب م یبراساس مصالح و منافع عموم (۲
 .ستینبل سلب حق، قا نیبودن ا نیادیباتوجه به بن (۳
 و به موجب قانون یدر موارد استثنائ (۴

  96  ی سراسر      ( دولت است؟ی)سلب یمستلزم دخالت منف ،یکدام نوع آزاد -8۶

 یاجتماع (۱
 یاقتصاد (۲
 یمدن (۳
 یفرهنگ (۴

 96  یسراسر   شده است؟  نیتضم ،یدیگونه ق چیبدون ه ،یحق بر کدام مورد در قانون اساس - 87

 دهیقع یآزاد (۱
 داشتن شغل مناسب  (۲
 داشتن مطبوعات آزاد (۳
 تجمعات  یتظاهرات و برگزار (۴

 97  ی سراسر     ست؟یچ یدر نظام مردم ساالر یا هیرو یمقصود از شاخصه ها -88

 و اقتدار دولت تیحاکم یارزش محور (۱
  دولت یصیتشخ تی شهروندان از اراده و صالح تیتبع (۲
  یاعطائ ت یصالح زانیندان براساس مرفتار دولت با شهرو میتنظ (۳
 یتکثرگرا و مشارکت  ندیاز فرا نیو قوان هامیتصم ها،است یوضع س تیتبع (۴

 98  یسراسر شرط نشده است؟  حاًیصر یدر خصوص حق انتخاب شغل، عدم مخالفت با کدام مورد در قانون اساس -89

 گران یحقوق د (۱
 یمصالح عموم (۲
 اسالم  (۳
 ینظم عموم (۴

 96  ی سراسرشده است؟  ینیب شیپ رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یبیبه چه ترت ان«یب یارت »آزادبع -90

 .مورد توجه قرار نگرفته است یقانون اساسدر ( ۱
  .قرار گرفته است حیمورد تصر یدر اصل جداگانه و مستقل (۲



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
  .شده است نیدر مطبوعات صراحتاً تضم انیب یصرفاً آزاد (۳
 .شده است حیتصر مایآن در رابطه با سازمان صداوس تیرعا (۴

  96  یسراسر     از حقوق است؟  کیحق بر سالمت، ازجمله کدام  -9۱

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد (۱
 نسل چهارم حقوق بشر  (۲
 ی اس یو س یمدن (۳
 یهمبستگ( ۴

حاصل از مشارکت مردم« اشاره شده  یبه »درآمدهات، مل یهایکدام مورد از حقوق و آزاد نیدر رابطه با تأم ،یدر قانون اساس -92

 99  یسراسر          است؟ 

 گان یآموزش و پرورش را (۱
  یاجتماع نیاز تأم یبرخوردار (۲
 ازیداشتن مسکن متناسب با ن (۳
 ( امکان اشتغال به کار همه افراد ۴
 

        پایان فصل سوم 

 ه عهده چه نهادی است ؟ ابق اصل نود و هشتم تفسیر قانون اساسی بطم -38

 مجلس شورای اسالمی  ( ۲  شورای نگهبان (۱
 قوه قضائیه( ۴ شورای نگهبان با تصویب سه چهارم آنان ( ۳

 «  3گزینه »  -38

 قانون اساسی  98اصل به  ر.ک

        « شودکه با تصویب سه چهارم آنان انجام میتفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است  »  ق.ا 98اصل 

 بر اساس اصل نود و سوم، مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد .....  -39

 انتخاب شش نفر از فقهای شورای نگهبان   (۲ تصویب اعتبارنامه نمایندگان (۱
 یک و سه  (۴      انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان (۳

 «  ۴» گزینه  -39

 قانون اساسی  93اصل به  ر.ک

مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب  »  ق.ا 93اصل 

 «        شورای نگهبانشش نفر حقوقدان اعضای 

  ؟شودی اسالمی عملیاتی میس شوراان مجلاستیضاح رئیس جمهور با رای چه تعدادی از نمایندگ -۴0

 کل نمایندگان (۴  سه چهارم (۳ دو سوم  (۲ یک سوم  (۱

 «  ۱گزینه »  -۴0

 در چه سالی مقام نخست وزیری از ایران نفی شد؟ -۴۱

۱) ۱۳67 ۲) ۱۳68 ۳) ۱۳57 ۴) ۱۳6۰ 



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  ۱گزینه »  -۴۱

 قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر چیست ؟ -۴2

 نظام دو مجلسی و دو رکنی (۲ ک رکنیمجلسی و ینظام یک  (۱
 نظام یک مجلسی و دو رکنی (۴ نظام دو مجلسی و یک رکنی (۳

 «  ۴گزینه »  -۴2

 دهندگان چقدر است ؟در انتخابات مجلس شورای اسالمی سن قانونی رأی  -۴3

 سال ۲۰ (۴ سال ۱6 (۳ سال ۱5 (۲ سال ۱8 (۱

 «  ۱گزینه »  -۴3

 ی اسالمی در کدام گرینه، صحیح ذکر شده است ؟سه دائم مجلس شورااعضای هیات رئی -۴۴

 یک رئیس، دو نایب رئیس، سه منشی و شش کارپرداز  (۱
 یک رئیس، دو نائب رئیس، شش منشی و سه کارپرداز (۲
 یک رئیس، سه نایب رئیس، سه منشی و سه کارپرداز (۳
 و نایب رئیس، سه منشی و سه کارپردازدیک رئیس،  (۴

 «  2گزینه »  -۴۴

ان استوار نامه سفیرمطابق اصل یکصد و بیست و هشتم، چه کسی استوار نامه سفیران ایران در کشور های دیگر را امضاء و  -۴۵

 پذیرد؟کشور های دیگر در ایران را می

 وزیر امور خارجه رئیس جمهور  (۲ رئیس جمهور وزیر امور خارجه  (۱
 خارجه وزیر امور خارجه  امور وزیر (۴ رئیس جمهور رئیس جمهور  (۳

 «  3گزینه »  -۴۵

 قانون اساسی  128اصل به  ر.ک

شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می »  ق.ا ۱28اصل 

 پذیرد «        کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میمی

 برای کدام مقام در قانون اساسی در هیچ اصلی سوال و استیضاح پیش بینی نشده است ؟  -۴۶

 رئیس قوه قضائیه   (۴ رئیس مجلس شورای اسالمی  (۳ رئیس جمهور (۲ مقام رهبری (۱

 «  ۴گزینه »  -۴۶

 کدام سازمان به لحاظ نصب و عزل رئیس آن با بقیه متفاوت است ؟  -۴7

 سازمان صدا و سیما   (۲ وهای مسلحسازمان قضائی نیر (۱
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (۴  سازمان پزشکی قانونی  (۳

 «  2گزینه »  -۴7

 حل معضالت نظام و مشاوره به رهبری از وظایف کدام نهاد است ؟  -۴8

 ی شورای رهبر (۴  شورای نگهبان (۳ت           مجمع تشخیص مصلح (۲       مجلس خبرگان رهبری (۱



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  2گزینه »  -۴8

 بر اساس اصل چهل و پنجم، کدام مورد در اختیار حکومت اسالمی نیست ؟  -۴9

 رودخانه ها (۴  مالکیت شخصی  (۳ زمین های موات (۲ ارث بدون وارث  (۱

 «  3گزینه »  -۴9

 قانون اساسی  45اصل به  ر.ک

، عمومیهایها و سایر آبها، رودخانه، دریاها، دریاچهمعادن، رهاشدههای موات یاهای عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت»  ق.ا ۴۵اصل 

عمومی که از غاصبین المالک و اموال، ارث بدون وارث و اموال مجهولکه حریم نیست، مراتعیهای طبیعیها، نیزارها، بیشهها، جنگلها، درهکوه

نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون الح عامه است تا برطبق مصشود، در اختیار حکومت اسالمیمسترد می

 «کند.معین می

 نظارت شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری چگونه است ؟ -۵0

 استصوابی  (۴  استعراضی  (۳ مشورتی (۲ استطالعی  (۱

 «  ۴گزینه »  -۵0

 فصل پنجم

 «   1373سری  » سرا          در نظام تفکیک قوا:  -۵۱

 شود.( منظور از تفکیک مطلق ، تفکیک کامل وظایف هر یک از قوا است ولی در تفکیک نسبی برخی از اختالط وظایف در قوا مشاهده می۱
 ( مجریه ریاستی متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارلمانی،متناسب با تفکیک نسبی قوا است. ۲
 ندارد.  وعیت( در مجریه پارلمانی،اصوالً تفکیک قوا موض۳
 ( نظام های پارلمانی و ریاستی، اصوالًربطی به نظام تفکیک قوا ندارند. ۴

 «  2گزینه »  -۵۱

 «   1376» سراسری           در نظام ریاستی:  -۵2

 ( رئیس جمهوری مستقل از پارلمان،اما دولت وی زیر نظارت کامل پارلمان است. ۱
 جهت حفظ منابع مردم،حق استیضاح وزیران را دارد. ان ازپارلم( نصب دولت،مستقل از پارلمان است؛اما ۲
 ( رئیس جمهور منتخب مردم و دولت وی،اصوالً مستقل از پارلمان است. ۳
( رئیس جمهور و پارلمان هردو شأن مردمی و متعادل دارند. برای حفظ این تعادل،رئیس جمهور حق انحالل پارلمان و پارلمان حق عزل رئیس  ۴

 . اراستجمهور را د

 «  3گزینه »  -۵2

 «   1374» سراسری    برای تبیین نظریه تفکیک قوا)منتسکیو(از نظام سیاسی کدام کشور الهام گرفته شده؟  -۵3

 ( فرانسه ۴( سوئد                                ۳( سوئیس                          ۲( انگلستان                        ۱

 «  ۱گزینه »  -۵3

 «   1374» سراسری       از میان کشور های زیر کدام یک دارای رژیم ریاستی هستند؟  -۵۴

 ( هندوستان  ۴( بلژیک                              ۳( ایاالت متحده امریکا           ۲( ایتالیا                            ۱

 «  2گزینه »  -۵۴
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 «   1374» سراسری  ه انجام دهند چیست؟توانند علیه قوه مجریه مجالس قانونگذار میدر یک رژیم پارلمانی شدید ترین اقدامی ک -۵۵

 ( استیضاح یا تصویب طرح سانسور دولت و رأی عدم اعتماد.۱
 ( سواالت کتبی در مورد نقاط ضعف کارکردهای دولت.۲
 ( سواالت شفاهی برای تحریک و تجهیز مردم علیه دولت.۳
 ران. شدید و کوبنده علیه دولت وزی  ( نطق قبل از دستور و انتقاد۴

 «  ۱گزینه »  -۵۵

 «   1374» سراسری    شود؟ مهم ترین طریق نظارت)کنترل(مقننه بر مجریه در رژیم ریاستی چگونه اعمال می -۵۶

 ( ایجاد کمیسیون های خاص تجسس.۱
 ( استیضاح و سرنگونی دولت. ۲
 ( انتقاد و نطق های قبل از دستور نمایندگان.۳
 بودجه پیشنهادی ساالنه دولت.  تصویب ( عدم۴

 «  ۴گزینه »  -۵۶

 «  1375» سراسری      در نظام سیاسی انگلیس انحالل مجلس عوام از حقوق قانون کدام است؟  -۵7

 زیر( نخست و۴( شاه یا ملکه                       ۳( دادگاه ها                         ۲( رئیس مجلس عوام                   ۱

 «  3گزینه »  -۵7

 تواندقوه مقننه را منحل کند؟دولت اصوالً میآیا در نظام پارلمانی،رئیس  -۵8

 تواند منحل کند. ( به تنهایی می ۱
 تواند منحل کند( با تأیید رئیس کشور می۲
 تواند منحل کند. ( به پیشنهاد رئیس دولت و حکم رئیس کشور می۳
 تواند منحل کند.( نمی۴

  « 3ه » گزین -۵8

 «   1379» سراسری          در نظام تفکیک قوا  -۵9

 ( تفکیک مطلق،متناسب با نظام جمهوری و تفکیک نسبی،متناسب با نظام سلطنتی مشروطه است. ۱
 ( چنانچه مجریه ریاستی باشد قوا مستقل از یکدیگرند،اما در پارلمانی چنین چیزی نیست.۲
 است. طلق قوا ی و مجریه پارلمانی،متناسب با تفکیک م( مجریه ریاستی، متناسب با تفکیک نسب۳
 ( وجه تمایز تفکیک مطلق و تفکیک نسبی در استقالل یا اختالط وظایف پارلمان و دولت است.۴

 «  2گزینه »  -۵9

 «   1381» سراسری       هدف از پیش بینی اصل تفکیک قوا در قانون اساسی چیست؟  -۶0

 .( تسهیل اجرای قدریت سیاسی است۱
 ( پرهیز از خودمحوری فردی است. ۲
 تفکیک وظایف بین نهادهای متعدد است. ( ۳
 ( مانع تمرکز قدریت سیاسی در دست گروهی خاص و پرهیزاز استبداد و تضمین آزادی های فردی است. ۴

 «  2گزینه »  -۶0
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 «   1383» سراسری           در نظام ریاستی:  -۶۱

 یابد.یت نمی دولت رسم ، اما بدون رأی اعتماد مجلس،( رئیس جمهور مستقل از پارلمان است۱
 مجلس حق استیضاح مجریه را دارد. ( تفکیک قوا مطلق است، اما به دلیل عدم اجرای قانون،۲
 باشند. ( قوای مجریه و مقننه هردو از شأن مردمی مساوی برخوردارند و مستقل از یکدیگر می ۳
 الل مجلس را دارد. یکسان برخوردارند و رئیس جمهور حق انح( رئیس جمهور و مجلس قانونگذاری از شأن ۴

 «  ۱گزینه »  -۶۱

 «   1384» سراسری        تفاوت مجریه پارلمانی با مجریه ریاستی کدام است؟  -۶2

 ( هردو از یک سطح از تفکیک قوا برخوردارند. ۱
 گیرند. ( هردو از یک سطح از تفکیک نسبی قوا بهره می ۲
 مجریه ریاستی تفکیک قوا مطلق است. ولی در ، نیستنی،تفکیک قوا مطرح ( در مجریه پارلما۳
حیات مجریه وابسته به اراده و تصمیم پارلمان است ، درحالی که مجریه ریاستی،وابستگی الزامی دو قوه به یکدیگر منتفی    ( در مجریه پارلمانی،۴

 است. 

 «  ۴گزینه »  -۶2

 «  1385» سراسری      ام ریاستی به ترتیب کدام است؟ مشخصه های اساسی نظام پارلمانی و نظ -۶3

 درحالی که نظام ریاستی، مبتنی بر تفکیک قوا است.  ( در نظام پارلمانی،تفکیک قوا منتفی است، ۱
 ( نظام پارلمانی،متمایل به تفکیک نسبی قوا و نظام ریاستی، متمایل به تفکیک مطلق قوا است. ۲
 پارلمان و در نظام ریاستی، منتخب رئیس جمهور هستند.ه طور مطلق، منتخب ( اعضای دولت در نظام پارلمانی ب۳
ئولیتی ( در نظام پارلمانی،وزیران در مقابل پارلمان مسئول هستند، اما در نظام ریاستی وزیران به اعتبار رئیس جمهور منتخب مردم هیچ گونه مس۴

 ندارند. 

 «  ۴گزینه »  -۶3

 «   1386سراسری  »           در نظام ریاستی  -۶۴

 این دو قوه،حق انحالل و عزل یکدیگر منتفی است.   وای مجریه و مقننه منبعث از مردم اند، به همین جهت،( ق۱
 اما اعضای کابینه وی اصوالً در مقابل پارلمان پاسخگو و مسئول هستند. ( رئیس جمهور مستقل از کنگره است،۲
 شوند یکی را بر دیگری توفوقی نیست.مردم تعیین مین با انتخاب ( چون تمامی اعضای قوه مقننه و مجریه هم زما۳
 ( پارلمان در انجام امور خود مستقل از دولت است و دولت اصوالً پاسخگوی کارکرد خود در برار پارلمان نیست.۴

 «  2گزینه »  -۶۴

 «   1374» آزاد           در نظام پارلمانی  -۶۵

 ب پارلمان است. منتخ و دولت،( رئیس جمهور، منتخب مستقیم مردم ۱
 کنند.شود و مردم از طریق همه پرسی رأی پارلمان را تنفیذ می ( رئیس جمهور به وسیله پارلمان تعیین می۲
 باشد.منتخب رئیس جمهور و مورد تأیید پارلمان می ( رئیس جمهور،منتخب پارلمان و دولت،۳
 کند.( پارلمان،دولت را تعیین می۴

  « ۴گزینه »  -۶۵

 «   1375» آزاد            م ریاستی در نظا -۶۶
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کند از مجلس اما مکلف است از آنجا که قوانین را اجرا می  باشد و در مقابل پارلمان مسئول نیست،منتخب مستقیم مردم می ( رئیس جمهور،۱

 کسب رأی اعتماد کند.
 کند.( رئیس جمهور رأسا وزرا را تعیین و دولت را اداری می۲
تواند از طریق استیضاح دولت به طور غیر  حق عزل رئیس جمهور را ندارند، اما پارلمان می الل پارلمان و پارلمان،انح جمهور حق( رئیس ۳

 مستقیم بر رئیس جمهور اعتمال نفوذ نماید.
بر قانون اساسی که  رای ناظر ( رئیس جمهور حق انحالل پارلمان را ندارد اما به لحاظ آنکه پاسدار و مراقب قانون اساسی است از طریق شو۴

 اعضایش را منصوب کرده،به هنگام تطبیق با قانون اساسی بر کار پارلمان اعمال نفوذ کند.

 «  3گزینه »  -۶۶

 «   1390» آزاد            در نظام پارلمانی -۶7

 د.بین پارلمان و دولت از جهت پاسخگویی، مسئولیت متقابل وجود دار  ( چون تفکیک قوا نسبی است،۱
 تواند پارلمان را منحل کند. تواند دولت را عزل ودولت نیز می پارلمان می( ۲
 ( پارلمان پاسخگوی مردم ، ودولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است. ۳
 کند.( پارلمان رأسا اعضای دولت را تعیین می۴

 «  ۴گزینه »  -۶7

 «   1390» آزاد            در نظام تفکیک قوا -۶8

 رود.این ارتباط تا اختالط وظایف نیز پیش می ه مجریه، ریاستی باشد، قوا مستقل از یکدیگرند. اما در نظام پارلمانی،چنانچ (۱
 متناسب با نظام دولت ساده و تفکیک نسبی،متناسب با نظام فدرال است.  ( تفکیک مطلق، ۲
 لمان و دولت است.یف پار( وجه تمایز تفکیک مطلق و تفکیک نسبی در استقالل یا اختالط وظا۳
 متناسب با تفکیک نسبی قوا است.  متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارلمانی، ( مجریه ریاستی،۴

 «  2گزینه »  -۶8

 «   1390» آزاد           در نظام ریاستی  -۶9

 باشد.به تأیید پارلمان میول موک اما رسمیت دولت وی به دلیل ضرورت همکاری بین قوا،  ( رئیس جمهوری مستقل از پارلمان است،۱
رئیس جمهور،حق انحالل پارلمان را دارد و در مقایل نیز پارلمان  ( تفکیک قوا،مطلق است، اما در صورتی که دولت و پارلمان به توافق نرسند،۲

 حق عزل رئیس جمهور را داراست. 
قابل مؤاخذه و استیضاح توسط پارلمان  رای قوانین الزم االجزا،اج عدم( پارلمان در انجام امور خود مستقل از دولت است، اما دولت در صورت  ۳

 باشد. می
 به همین جهت هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. ، ( قوای مقننه و مجریه هردو منبعث از مردم اند۴

 «  ۱گزینه »  -۶9

 «   1392» سراسری        اصل تفکیک قوای سه گانه حکومتی،یک اصل:  -70

 کند.جلوگیری از تجمع قدرت و استبداد را بیان می وش ه ر( ماهوی است ک۱
 کند.( ماهوی است که انجام کارامد و عقالنی امور حکومتی را تضمین می ۲
 سازد.( شکلی است که از تجمع قدرت و دیکتاتوری جلوگیری کرده و انجام تخصصی امور را ممکن می ۳
 هروندی است. حقوق شتضمین ( بنیادین و بسیار مهم در نظام حقوق اساسی و  ۴

 «  3گزینه »  -70
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 «   1390» آزاد    باشد؟اساس رژیم پارلمانی با مالحظه قوانین اساسی انگلستان و فرانسه و بسیاری از ممالک دیگر به چه ترتیبی می -7۱

 ( قوه مجریه معموالً و یا مبتنی بر تک دستگاهی است. ۱
 ( قوه مجریه معموالً دورکنی است. ۲
 ریه در اینگونه کشور ها وابسته است. تار قوه مجاساساً ساخ( ۳
 کشور های بسیط یا تک بافت است. -( دور کنی بودن قوه مجریه مختص دولت۴

 «  ۱گزینه »  -7۱

 «   1394» سراسری     در خصوص اصل تفکیک قوا، تفاوت نظریه منتسکیو با نظریه روسو کدام است.  -72

 داند. گر می گر و روسو قوه مقننه را برتر از قوای دی( منتسکیو قوای سه گانه را هم عرض یکدی۱
 ( منتسکیو خواستار تعدیل قوا و روسو طرفدار تفکیک قوا است. ۲
 شمارد.ا نسبی و روسو آن را مطلق می ( منتسکیو تفکیک قوا ر۳
 دهد.( منتسکیو به قانون روسو به آزادی ها اولویت می۴

 «  ۱گزینه »  -72

 «   1394» سراسری        یح است؟ م یک از موارد زیر صحدر نظام ریاستی کدا -73

 پارلمان آن را منحل کند.اما رئیس جمهور حق دارد در صورت نرسیدن به توافق با  ( تفکیک مطلق قوا برقرار است،۱
 ( هم رئیس جمهور حق انحالل پارلمان دارد و هم پارلمان حق عزل رئیس جمهور را داراست. ۲
 اما رسمیت دولت موکول به رأی اعتماد پارلمان است.  از پارلمان است،( رئیس جمهور مستقل ۳
 ( رئیس جمهور منتخب مردم بوده و دولت وی مستقل از پارلمان است. ۴

 «  3گزینه »  -73

 «   1397» سراسری   شود؟ کسب موافقت مجلس سنا برای انتصاب وزرا در نظام ریاستی آمریکا،بر کداک مبنا توجیه می -7۴

 ( سیاسی بودن مجلس سنا                    ۲تفکیک قوا                              ق بودن( مطل۱
 ( صرفاً یک عمل اداری بودن نصب وزرا  ۴( قضائی بودن فرایند تأیید وزرا                     ۳

 «  ۴گزینه »  -7۴

 «   1397سری  » سرا      از منظر جان الک،تعادل قوا بیانگر کدام موضوع است؟  -7۵

 ( تحکیم خصلت اقتداری حاکمیت.۱
 ( عدم دخالت قوه قضائیه در سایر قوا و بالعکس. ۲
 ( تضمین بخش عدالت و حُسن اجرای قدرت دولت.۳
 ( تضمین حقوق شهروندان درجه یک و عدالت سیاسی. ۴

 «  3گزینه »  -7۵

 «   1386  ی سراسر»     شده است؟  یدیچه تأک رانیا یقانون اساس یآزاد نیدر جهت تضم -7۶

روز  یمدت س یمجلس حداکثر برا بیتوسط دولت در زمان جنگ با تصو یضرور یهاتیمحدود جادیاما ا ،مطلقاً ممنوع است یسلب آزاد (۱
  .است ریامکان پذ

 .کرد لیعطمدت  نامحدود ت یمشروع را  برا یهایتوان آزاد یم یطبق دستور مقام رهبر ،یمل تیحفظ استقالل کشور و امن یبرا (۲
 .مصلحت نظام باشد صیمجمع تشخ بیمصلحت جامعه و با تصو یبه اقتضا نکهیممنوع است، مگر ا یسلب آزاد (۳
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 .باشد یاضطرار طی اقتضا کند و در شرا یمل تیامن نکهی ممنوع است، مگر ا هایسلب آزاد (۴

 «  ۱گزینه »  -7۶

 «   1387  ی سراسر»         :رانیا یاسالم یدر نظام جمهور -77

 .محور است یو شکنجه و سلب آزاد دیعقا شیمطلق تفت تیممنوع (۱
  .بد مطلقاً ممنوع است دی عقا شیتفت یول ، است ریقانون امکان پذ زیمشروع با تجو یسلب آزاد (۲
  .قانون ممنوع است بیبا تصو یحت هایآزاد تیسلب و محدود (۳
 مجلس.  ندگانیدوسوم نما بیر و با تصوقالل کشوحفظ است  یسلب است، مگر برا رقابلیافراد غ یهای( آزاد۴

 «  ۱گزینه »  -77

 «   1387  ی سراسر»    کدام است؟  رانیدر ا لیوک یحدود آزاد رانیا یاسالم یجمهور یبراساس قانون اساس -78

  .است یمحاکم الزام هیدر کل لیحضور وک (۱
  .ندیانتخاب نما لیخود وک یتوانند برایم نیطرف (۲
  .وجود دارد لیامکان حضور وک نیدادگاه و درخواست طرف صیبه تشخ (۳
 .حضور داشته باشند یتوانند در دعاویم دهد وکالً صیهرگاه دادگاه تشخ (۴

 «  2گزینه »  -78

 «   1387  ی سراسر»       ست؟یچ انیب یحدود آزاد رانیا یاسالم یجمهور یبراساس قانون اساس -79

  یق عموماسالم و حقو  یعدم اخالل به مبان (۱
  عدم تعرض به احکام اسالم (۲
 یحقوق عموم یعدم تعرض به مبان (۳
 اسالم  یعدم اخالل به مبان (۴

 «  ۱گزینه »  -79

 «   1388  ی سراسر»        رو:  نیازا رند؛یناپذ کیو استقالل تفک یآزاد رانیدر ا -80

 .باشدیاحزاب مشروط به حفظ استقالل م یآزاد (۱
 .و مردم است هیقوه مجر فه یتنها وظ یدحفظ استقالل و آزا (۲
  .حزب منع کند کیآزاد شهروند را در  تیحفظ استقالل، عضو یتواند برایدولت م (۳
 .خاص مجلس است تیدر صالح یمرز یخطوط کل رییتغ  یول ،مجلس ممنوع است یبرا یسلب آزاد (۴

 «  ۱گزینه »  -80

 قانون اساسی  26و  9اصل به  ر.ک

ناپذیرند و حفظ آنها هوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکجم در ق.ا » 9اصل 

، ، اقتصادی، فرهنگیاستفاده از آزادی به استقالل سیاسی. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نامدولت و آحاد ملت استوظیفه

ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور ای وارد کند و هیچ مقامی حقشهخد نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین

 «، سلب کندرا، هر چند با وضع قوانین و مقرراتهای مشروعآزادی
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های اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط های سیاسی و صنفی وانجمنها، انجمن، جمعیتاحزاب ق.ا »  2۶اصل 

رکت توان ازشکس را نمی، موازین اسالمی واساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ، وحدت ملی، آزادیکه اصول استقالل اینبه

 « آنها مجبور ساخت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از

 «   1388  ی سراسر»        شهروندان:  یبر آزاد یضرور یهاتیمحدود -80

 .شودیو رأساً توسط دولت اعمال م یریگ میتصم ر موقت به طو  یاضطرار طیدر شرا (۱
 .شودی وزارت کشور اعمال م قیازطر ران یوز ئتیدر ه بیپس از تصو (۲
  .به طور موقت توسط دولت قابل اعمال است  یاسالم یبا اجازه مجلس شورا (۳
 .مجلس دارد بیوتص به ازیتواند اعمال شود و در صورت استمرار نیروز توسط دولت م یدر کمتر از س (۴

 «  3گزینه »  -80

 قانون اساسی  79اصل به  ر.ک

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس  » ق.ا 79اصل 

یش از سی روز باشد و در صورتی تواند بهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیشورای اسالمی موقتا محدودیت

 «از مجلس کسب مجوز کند موظف است مجددا که ضرورت همینان باقی باشد دولت

 «   1389  ی سراسر»         است؟  یکدام عبارت، قانون -8۱

 .فقط به موجب نظر دادگاه باشد  دیآن با یحکم به مجازات و اجرا (۱
  .یقانون یریو دستگ بیاصل، برائت است، مگر در صورت تعق (۲
  .قرار دهد یتجاوز به منافع عموم ای ریاضرار به غ  لهیرا وس شیتواند اعمال حق خو یکس نم چیه (۳
 .مشروع را محدود کند یهایکشور آزاد یارض تیحق ندارد به نام حفظ استقالل و تمام یمقام چیه (۴

 «  3گزینه »  -8۱

 قانون اساسی  40اصل به  ر.ک

 «غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدمال حق خویش را وسیله اضرار بهتواند اعیکس نمهیچ ق.ا » ۴0اصل 

 «   1374  آزاد »     خصوص:  نیاست. در ا یاسالم ینظام جمهور نیادیاز اصول بن یکیمردم  یآزاد -82

  .توان سلب کرد، مگر به موجب قانون یافراد را نم یآزاد (۱
  .مجلس است بیحق دولت با تصو ،یضرور یهاتیعمال محدودبه موجب قانون و ا «یسلب آزاد»  (۲
  .توان سلب کردیبا وضع قانون نم یحت یبهانه ا چیمشروع را به ه یهایآزاد (۳
 .ندارد یرادیمجلس ا ب یبا تصو «یدر صورت در خطر قرار گرفتن استقالل، »سلب آزاد (۴

 «  3گزینه »  -82

 قانون اساسی  9اصل به  ر.ک

ناپذیرند و حفظ آنها » در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ق.ا 9اصل 

، ، اقتصادی، فرهنگیاستفاده از آزادی به استقالل سیاسی. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نامدولت و آحاد ملت استوظیفه

ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور ای وارد کند و هیچ مقامی حقین خدشهنظامی وتمامیت ارضی ایران کمتر

 ، سلب کند«را، هر چند با وضع قوانین و مقرراتهای مشروعآزادی

 «   1374  آزاد »        مطابقت دارد؟  یبا قانون اساس ریاز احکام ز کیکدام  -83
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 .ندگانیدوسوم مجموع نما بیصوممنوع است، مگر با ت یحکومت نظام یبرقرار (۱
  .دوسوم حاضران مجلس برسد  تیاکثر  بیبه تصو  دیبا  یحکومت نظام  یو برقرار  یو خارج  یبالعوض داخل  یکمک ها  ا یگرفتن و دادن وام   (۲
  یاسالم یمجلس شورا بیمگر با تصو ست،یمورد قابل انتقال ن چیباشد در ه یمل سیکه از نفا یبناها و اموال دولت (۳
 .مطلقاً ممنوع است انیشرکت به خارج لیتشک ازیو دادن امت یحکومت نظام یبرقرار (۴

 «  ۴گزینه »  -83

 «   1375  آزاد »    کند:  جابیکشور ا تیکه امن یو درصورت یاضطرار طیدر شرا رانیا یاسالم یدر جمهور -8۴

  .باشدی م ندگانیدوسوم نما بیه موکول به تصوادامه جلسشود، اما ی م لیتشک یرعلنیجلسه غ رانیوز  ئتیجمهور و ه سیرئ یبه تقاضا (۱
ار  شود و مصوبات آن اعتبیم ل یسه چهارم مجلس تشک ب یو با تصو ندگانیده نفر از نما ایو  ران ینفر از وز کی ایجمهور  سیرئ یبه تقاضا (۲

 یابد.می
 شود . مجلس غیر علنی تشکیل می تقتضای رئیس جمهور یا یک نفر از وزیران و یا ده نفر از نمایندگان ( به ۳
 شود و مصوبات آن با سه چهارم آرای کل نمایندگان اعتبار دارد . ( با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان تشکیل می ۴

 «  3گزینه »  -8۴

 قانون اساسی  69اصل به  ر.ک

  انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی -۶9اصل 

آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر شود. در  ید علنی باشد و گزارش کاملمذاکرات مجلس شورای ملی با

نفر از نمایندگان، شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده 

صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم شود. مصوبات جلسه غیر علنی در جلسه غیر علنی تشکیل می

  گان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد.مجموع نمایند
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 دوم«»سواالت دوره 

 ؟ گیردقانون اساسی مشروطه ایران جزو کدامیک از موارد زیر قرار می -۵۱

  انقالبی  (۴  مردم ساالر (۳ نیمه اعطایی  (۲ اعطایی  (۱

 «  2گزینه »  -۵۱

 شود؟ های زیر به نظریه حاکمیت الهی مربوط مییک از مکتبکدام -۵2

 مکتب فردی (۴  مکتب ملی (۳ مکتب مردمی (۲ مکتب یزدانی  (۱

 «  ۱گزینه »  -۵2

 نماید؟ میکدام گزینه به رابطه سیاسی فرد و دولت اشاره  -۵3

 تابعیت  (۴  قضاوت (۳ قدرت (۲ آزادی  (۱

 «  ۴گزینه »  -۵3

لیت نظارت می کند تا به خالف حق ئوکدام فرد بر اموال مسووالن بلند پایه کشور ، همسر و فرزندانشان در طی دوران مس -۵۴

 ایش نیافته باشد؟افز

 وزیر دادگستری  (۴ رئیس قوه قضائیه  (۳ رئیس قوه مجریه  (۲ رئیس قوه مقننه  (۱

 «  3گزینه »  -۵۴

 کدام نهاد وظیفه تعیین سیاست های دفاعی کشور را بر عهده دارد؟  -۵۵

 شورای عالی امنیت ملی  ( ۲ کمیسیون امنیت ملی مجلس (۱
 شورای نگهبان (۴  وزارت دفاع( ۳

 «  2گزینه »  -۵۵

 گیرد؟عهده می ی وظایف وی را چه کسی بردر صورت برکناری ، فوت یا عزل رهبر -۵۶

 مجمع تشخیص مصلحت  (۲  مجلس خبرگان رهبری (۱
 شورای نگهبان (۴  شورای موقت رهبری  (۳

 «  3گزینه »  -۵۶

 کدام نهاد قانونی وظیفه استیضاح رئیس جمهور را بر عهده دارد؟  -۵7

 ری شورای موقت رهب (۴ شورای اسالمی شهر (۳  مجلس خبرگان رهبری (۲ مجلس شورای اسالمی  (۱

 «  ۱گزینه »  -۵7

 کدام مرجع بر اساس قانون اساسی از حق نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی برخوردار است؟  -۵8

 شورای شهر  (۴  رئیس جمهور (۳ وزارت کشور  (۲ شورای نگهبان   (۱

 «  ۱گزینه »  -۵8

 ار تهیه لوایح قضائیه را بر عهده چه کسی نهاده است؟ ذقانونگ -۵9

 شورای نگهبان (۴  رئیس قوه مجریه  (۳ رئیس قوه قضائیه  (۲ ه مقننه س قورئی (۱
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 «  2گزینه »  -۵9

 انتصاب ریاست صدا و سیما از وظایف قانونی کدام شخصیت است؟  -۶0

 نخست وزیر  (۴  مقام رهبری (۳ رئیس قوه قضائیه   (۲ رئیس جمهور (۱

 «  3گزینه »  -۶0

 کند؟ ا چه کسی انتخاب میسلح رهای موی رئیس سازمان قضائی نیر -۶۱

 رهبر (۴ رئیس قوه قضائیه ( ۳           رئیس ستاد متشرک نیروهای مسلح  (۲ رئیس قوه مجریه  (۱

 «  3گزینه »  -۶۱

 کدام نهاد در ایران وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد؟   -۶2

 شورای اسالمی شهر (۴  شورای موقت رهبری  (۳ شورای نگهبان  (۲  شورای عالی دفاع (۱

 «  2گزینه »  -۶2

 باشد؟اب رهبری به معنای آینده نگری میاین شرط برای انتخ -۶3

 شجاعت  (۴  مدیریت (۳ بینش صحیح سیاسی  (۲ تدبیر  (۱

 «  ۱گزینه »  -۶3

 شود؟نه انتخاب میدر نظام جمهوری اسالمی رهبری چگو -۶۴

 شورای رهبری با واسطه توسط   (۲  بی واسطه توسط مردم (۱
 با واسطه توسط مردم  (۴ بی واسطه و با انتخاب خبرگان رهبری (۳

 «  ۴گزینه »  -۶۴

 عدالتخانه در زمان قاجار به چه منظور بود؟تاسیس  -۶۵

 اجرای احکام شرع  (۱
 جلوگیری از دخالت شاهان قاجار در قانون گزاری  (۲
 جلوگیری از دخالت بیگانگان در قانون گزاری  (۳
 ی قانون های مصوب مجلس شورای ملی اجرا برای (۴

  « 3گزینه »  -۶۵

 شود؟ انتخاب میرئیس جمهور در ایران با چه روشی  -۶۶

 نیابتی  (۴  غیر مستقیم (۳ مستقیم (۲ با واسطه  (۱

 «  2گزینه »  -۶۶

 شوند؟  حقوقدانان شورای نگهبان توسط چه کسی به مجلس معرفی می -۶7

 رئیس مجلس  (۴  رئیس قوه مقننه  (۳ رئیس قوه مجریه  (۲ رئیس قوه قضائیه   (۱

 «  ۱گزینه »  -۶7

 نماید؟ ی صحیح قوانین در محاکم نظارت میاجراکدام نهاد قضائی بر  -۶8
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 هاسازمان زندان  (۴ وزارت دادگستری (۳ دیوان عالی کشور (۲ دیوان عدالت اداری   (۱

 «  2گزینه »  -۶8

 مشروطه چه بود؟ ترین تعارض قانون اساسیمهم -۶9

 تعارض آن در اصل تفکیک قوا  (۲ اختالف اصول و مواد آن با هم (۱
 نداتشن اصل بازنگری  (۴  نداشتن مفسر قانونی  (۳

 «  2گزینه »  -۶9

 ایده تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقالب اسالمی در کجا شکل گرفت؟  -70

 پاریس (۴  قم (۳ نجف (۲ تهران  (۱

 «  ۴گزینه »  -70

 شود؟ آغاز میسی بازنگری در قانون اساسی با حکم چه ک -7۱

 رئیس قوه قضائیه  (۴  رهبر (۳ رئیس قوه مقننه  (۲ رئیس جمهور   (۱

 «  3گزینه »  -7۱

 از وظایف کدام نهاد ارائه مشاوره به رهبری است؟ -72

 مجلس خبرگان قانون اساسی   (۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام   (۱
 شورای عالی امنیت ملی  (۴  سالمی مجلس شورای ا  (۳

 «  3گزینه »  -72

 کدام گزینه ترسیم خط مشی عملی صدا و سیما را بر عهده دارد؟  -73

 شورای سیاستگذاری  (۲  رئیس سازمان  (۱
 شورای بازنگری  (۴  شورای اسالمی شهر (۳

 «  2گزینه »  -73

 باشد؟ دو قوه دیگر میئیه با ان قوه قضایک از وزیران، مسئول برقراری رابطه میکدام -7۴

 وزیر امور خارجه  (۲  وزیر کشور  (۱
 وزیر اقتصاد و دارایی (۴  وزیر دادگستری (۳

 «  3گزینه »  -7۴

 کند؟ کدام مرجع بر اجرای دقیق بودجه ساالنه در کشور نظارت می -7۵

 دیوان محاسبات (۲  دیوان عدالت اداری  (۱
 هبانشورای نگ (۴  دیوان عالی کشور (۳

 «  2گزینه »  -7۵

 یک از قوانین به مجلس محول شده است؟ تفسیر کدام -7۶

 آیین نامه ها  (۲  قانون اساسی  (۱
 قوانین عادی (۴  بخشنامه ها (۳
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 «  ۴گزینه »  -7۶

 شوند؟ی نگهبان از سوی چه کسی منصوب میفقهای شورا -77

 رهبر (۲ به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رای مجلس (۱
 با حکم دبیر شورای نگهبان  (۴  با نظر رئیس قوه قضائیه  (۳

 «  2گزینه »  -77

 کدام نهاد قضائی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه های اداری را بر عهده دارد؟ -78

 شورای حل اختالف  (۴ دیوان عدالت اداری (۳  دیوان عالی کشور  (۲      سازمان بازرسی کل کشور (۱

 «  ۱ه » گزین -78

 باشد؟ ه اختتامیه مجلس شورای اسالمی میوظیفه کدام هیات رئیسه اداره جلس -79

 ساالنه  (۴ سنی  (۳ دائمی (۲ موقت (۱

 «  3گزینه »  -79

 یک از شاخه های حقوق است؟ حقوق اساسی جزو کدام -80

 حقوق مدنی  (۴ حقوق تجارت  (۳ حقوق خصوصی  (۲ حقوق عمومی  (۱

 «  ۱گزینه »  -80

 

 «   1386  » آزاد  شناخته شده:  ینید یتهایاقل ای یاسالم یو انجمنها یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیاحزاب، جمع -۵7

 .ندارند تیبدون کسب مجوز از وزارت کشور حق فعال (۱
 .پردازند یم تیو به فعال شوندیم لیبراساس مرامنامه مصوب دولت تشک (۲
 .اند تیو فعال لیآزاد به تشک ی اسالم یو اساس جمهور  یاسالم نیمواز ،یوحدت مل ،یادبه شرط عدم نقض اصول استقالل، آز (۳
 .قانون احزاب آزادند ۱۰ماده  ونیسیبا اجازه کم (۴
 

 «  1387  » آزاد       است؟ حیصح ریاز عبارات ز کی. کدام ۵9

 .و مقررات سلب کند نیبا وضع قوان یرا حت روعمش یهایکشور، آزاد یارض تیحق ندارد به نام حفظ استقالل و تمام یمقام چیه (۱
  .مجلس بیمشروع مردم را به بهانه استقالل سلب کند، مگر با تصو یهایتواند آزادیدولت نم (۲
  ی مصلحت جامعه و برا یحق سلب آن را ندارد، مگر به اقتضا یمقام چیدولت و آحاد ملت است و ه فهیمشروع مردم وظ یهای حفظ آزاد (۳

  .مصلحت نظام صیمجمع تشخ بیبا تصو  یمل تیحفظ امن
 .کندی م نیکه قانون مع یبیها ممنوع است، مگر به حکم و ترت یسلب آزاد (۴

 

 و پنجم وجود دارد؟  ستیامکان شنود مکالمات براساس اصل ب یدر چه صورت -۶9

 به موجب قانون  (۱
 .ستین ریامکان پذ یخصوص میحفظ حر لیبه دل (۲
 جمهور س یرئ به موجب دستور  (۳
 قضات یبه موجب استنباط شخص (۴
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کند. به نظر شما یم نیکه قانون مع یبیکرد، مگر به حکم و ترت ریتوان دستگیکس را نم چیه یقانون اساس 32مطابق اصل   -70

 «   1390  سراسری »       عملکرد اشاره دارد؟  یاز انواع آزاد کیاصل به کدام  نیا

 تیحق امن (۱
 تن یحق آزاد (۲
 رفت وآمد یآزاد (۳
 اتیحق ح (۴

 

 «   1391  سراسری »     است؟  نهیبه حقوق خود، کدام گز دنیدر رس یکارگر یکاهایحربه سند نیمؤثرتر -72

 اعتصاب (۱
 کار یالملل نیرجوع به سازمان ب (۲
 یفریک تیشکا (۳
 ی ارائه دادخواست به محاکم حقوق (۴

 

 «   1391  سراسری»                  شود؟یمحسوب م یهمگان فینسبت به شهروندان تکل ریاز موارد ز کیکدام  ،یطبق قانون اساس -73

 ی اجتماع نیاز تأم یبرخوردار (۱
 انتخاب شغل  یآزاد (۲
 در دادگاهها لیحق انتخاب وک (۳
 ستیز ط یحفاظت از مح (۴

 «  1391  آزاد»           :رانیا یاسالم یدر نظام جمهور -7۴

 .مشروع و شکنجه ممنوع است یهایدسلب آزا  د،یعقا شیتفت (۱
  .خواهد بود ریقانون امکان پذ زیمشروع با تجو یهایاما سلب آزاد ، مطلقاً ممنوع است دیعقا شیتفت (۲
 .یاسالم یمجلس شورا ندگانیدوسوم مجموع نما بی حفظ استقالل کشور با تصو یسلب است، مگر برا رقابلیافراد غ یآزاد (۳
 .قانون ممنوع است بیبا تصو یحت هایآزاد تیسلب و محدود (۴

 

 است؟ یاصل متضمن کدام هدف قانون اساس نی. ادینمایرا ممنوع م یحکومت نظام یبرقرار ،یقانون اساس 79اصل  -7۵

 «   1392  سراسری»   

 یمل تیحاکم (۱
  تیامن یبرقرار (۲
 یعموم یها یآزاد نیتضم (۳
 یاضطرار تیوضع یبرقرار (۴

 

 «   1393  سراسری »    نشده است؟  ینیب شیپ رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس ریز یهایاداز آز کیکدام  -7۶



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
  همسر نشیحق گز (۱
 حق اشتغال (۲
  حق مسکن (۳
 حق شرکت در حزب  (۴

 

 «   1393  سراسری »        شود؟  یم نیچگونه تضم یتیاصل خودمحدود -78

 ی در قانون اساس حیبا تصر (۱
 ی بر نظم حقوق داخل یالملل نیبحقوق  نظم   یبرتربه موجب   (۲
 ی عیقواعد حقوق طب  قیصرفاً ازطر تیحاکم تیمحدود (۳
 یالملل  نیدولت در چهارچوب نظم حقوق ب تیحاکم (۴
 

 نشانگر:  یاستخدام یهادر فرم یاعتقاد -یاسیس یهاو باورداشت ییکایسند شاتیمربوط به گرا یهادرج پرسش -79

 «   1393  سراسری »  
 .داوطلبان است یستگیشا (۱
 .است یطرف بودن دولت در عرصه استخدام یب (۲
 .است ییکایسند یبه خصوص آزاد ها،یمخدوش کردن آزاد (۳
 .است ییکایسند یها به آزادتوجه دلسوزانه دولت  (۴

 «   1394  سراسری »    است؟  یوارده بر کدام آزاد تیاسالم محدود یعدم اخالل به مبان یاز منظر قانون اساس  -80

 اجتماع (۱
 اطالعات  (۲
 انیب (۳
 شغل (۴

 نانیروستانش تیاولو تیآن با رعا نیدولت به تأم فیو تکل یرانیا یدر خصوص حق مسکن خانواده ها یقانون اساس 3۴اصل  -8۱

 «   1394  سراسری »         کدام مفهوم است؟  انگریو کارگران، ب

 دولت ـ نظام شهیو اند یعدالت معارض (۱
 دولت خدمتگزار شهیو اند یمیعدالت ترم (۲
 دولت رفاه شهیو اند یعیعدالت توز (۳
 ی امور عموم ریبر سا نیاصل تقدم امور مستضعف (۴
 

 «   1394  آزاد  »     است؟  یبر عهده چه کس رانیمردم در ا یاساس یها یحقوق و آزاد یعمل نیتضم -8۴

 هییقضاقوه  (۱
 جمهور سیرئ (۲
 قوه مقننه (۳
 یافکار عموم (۴

 



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «   1395  سراسری »     بشر، در کدام صورت قابل سلب است؟  نیادیاز حقوق بن یکیبه عنوان  اتیحق ح -8۵

  .باشدیم تیاما قابل محدود  ست،یعنوان قابل سلب ن چیبه ه (۱
  .باشدی جامعه، قابل سلب م یبراساس مصالح و منافع عموم (۲
 .ستیحق، قابل سلب ن نیبودن ا نیادیباتوجه به بن (۳
 و به موجب قانون یدر موارد استثنائ (۴
 

 «   1396  سراسری »       ( دولت است؟ ی)سلب یمستلزم دخالت منف ،یکدام نوع آزاد -8۶

 یاجتماع (۱
 یاقتصاد (۲
 یمدن (۳
 یفرهنگ (۴
 

 «   1396  سراسری »     شده است؟  نیتضم ،یدیگونه ق چیبدون ه ،یقانون اساسحق بر کدام مورد در  -87

 هدیعق یآزاد (۱
 داشتن شغل مناسب  (۲
 داشتن مطبوعات آزاد (۳
 تجمعات  یتظاهرات و برگزار (۴

 

 «   1397  سراسری »        ست؟یچ یدر نظام مردم ساالر یا هیرو یمقصود از شاخصه ها -88

 و اقتدار دولت تیحاکم یارزش محور (۱
  دولت یصیتشخ تی شهروندان از اراده و صالح تیتبع (۲
  یاعطائ ت یصالح زانیاس مشهروندان براس رفتار دولت با میتنظ (۳
 یتکثرگرا و مشارکت  ندیاز فرا نیو قوان هامیتصم ها،است یوضع س تیتبع (۴

 

 «   1398  سراسری »   شرط نشده است؟  حاًیصر یقانون اساس. در خصوص حق انتخاب شغل، عدم مخالفت با کدام مورد در 89

 گران یحقوق د (۱
 یمصالح عموم (۲
 اسالم  (۳
 یعمومم نظ (۴

 

 «   1396  سراسری »   شده است؟  ینیب شیپ رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یبیبه چه ترت ان«یب یعبارت »آزاد -90

 .مورد توجه قرار نگرفته است یدر قانون اساس  (۱
  .قرار گرفته است حیمورد تصر یدر اصل جداگانه و مستقل (۲ 
  .شده است نیضمدر مطبوعات صراحتاً ت انیب یصرفاً آزاد (۳
 .شده است حیتصر مایآن در رابطه با سازمان صداوس تیرعا (۴
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 «   1396  سراسری »       از حقوق است؟ کیحق بر سالمت، ازجمله کدام  -9۱

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد (۱
 نسل چهارم حقوق بشر  (۲
 ی اس یو س یمدن (۳
 یهمبستگ( ۴

 

حاصل از مشارکت مردم« اشاره شده  یملت، به »درآمدها یهایرد از حقوق و آزادم موکدا نیدر رابطه با تأم ،یدر قانون اساس -92

 «   1399  سراسری »            است؟ 

 گان یپرورش راآموزش و  (۱
  یاجتماع نیاز تأم یبرخوردار (۲
 ازیداشتن مسکن متناسب با ن (۳
 ( امکان اشتغال به کار همه افراد ۴
 

 چه روشی می شود ؟ نحوه انتخاب وزیر دادگستری به -93

  ( با انتخاب رئیس قوه قضاییه۱
 ( با انتخاب رئیس جمهوری ۲
 گردد ( به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور انتخاب می ۳
 ( به پیشنهاد رئیس جمهور و انتخاب رئیس قوه قضاییه  ۴

 «  3گزینه »  -93

 رود ؟ ات قانون اساسی به شمار نمیکدامیک از شوراهای عالی زیر و نهادها درزمره تاسیس -9۴

 ( شورای بازنگری قانون اساسی  ۲   ( شورای عالی امنیت ملی ۱
 ( مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۴   ( شورای انقالب فرهنگی ۳

 « 3گزینه »  -9۴

 « 1380آزاد  » براساس اصل قانونی بودن مجازات مقرر در قانون اساسی:  -9۵
 

 ست برای یافتن مجازات به فتاوی معتبر مراجعه نماید.ن مقر نداشته باشد، قاضی موظف ا ( در صورتی که مجازاتی را قانو۱

 مجازات قانونی به فتاوی معتبر مراجعه نماید.تواند برای اعمال تشخیص جرم قانوناً با قاضی است و در صورت سکوت قانون وی می  (۲
 ح و به موجب قانون باشد. ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صال۳
 تواند برای یافتن و اعمال مجازات قانونی با استفاده از قاعدۀ قیاس به دیگر قوانین مراجعه کند.( قاضی حق تفسیر موسع ندارد اما می۴

 « 3نه » گزی -9۵

 قانون اساسی  3۶ر.ک به اصل 

   « موجب قانون باشد » حکم به مجازات و اجرای آنها باید تنها از طریق دادگاه صالح و به
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 »سواالت دوره سوم«

 تقسیم بندی قوانین از نظر سلسله مراتب در کدام گزینه رعایت شده است؟  -۱

 قانون اساسی، بخشنامه ها، قوانین مصوب مجلس  (۲ قانون اساسی، آئین نامه ها، قوانین عادی (۱
 ین نامه هاانون اساسی، آئقانون مجلس، ق (۴ قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه ها (۳
 

 مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کدام مورد غیر قابل تغییر است؟  -2

 اصول مربوط به اسالمی بودن نظام (۲ اصول مربوط به آزادی های مدنی (۱
 اصول مربوط به مجلس (۴ اصل مربوط به قوه مجریه  (۳
 

 کرده تا: اصل سوم قانون اساسی، دولت اسالمی را مکلف -3

 کار و اشتغال، بهداشت، بیمه، تغذیه و مسکن را برای همه شهروندان فراهم کند  (۱
 محیطی امن و آرام برای رشد فضائل اخالقی ایجاد کند (۲
 جلوی بی عدالتی و تبعیضات ناروا را بگیرد ( ۳
 همه موارد (۴

 «  ۴گزینه »  -3

 قانون اساسی  3اصل به  ر.ک

  ی ، همه امکانات خود را برا اهداف مذکور در اصل دوم به   ل ین   ی موظف است برا   ران ی ا  ی اسالم   یهوردولت جم -ق.ا   3اصل 

 کار برد:به  ر ی امور ز 
 .یمظاهر فساد و تباه هیوتقوا و مبارزه با کل مانیبراساس ا یاخالق  لیرشد فضا یمساعد برا طیمح جاد یـ ا ۱
 . گرید  لیو وسا  یگروه  یهااز مطبوعات و رسانه   حیصح  با استفاده  هانهیدر همه زم  یعموم  یهایـ باالبردن سطح آگاه  ۲
 .ی آموزش عال میو تعم لیسطوح و تسه، در تمامهمه  یبرا گانیرا یبدن تیـ آموزش و پرورش و ترب ۳
 قیقمراکز تح سیتاس قیاز طر یو اسالم یفرهنگ  ،ی،فنیعلم یهانهیو تتبع و ابتکار در تمام زم یروح بررس تیـ تقو 4

 .محققان قیو تشو
 . از نفوذ اجانب یریـ طرد کامل استعمار و جلوگ 5
 .یو انحصارطلب یـ محو هرگونه استبداد و خودکامگ  6
 .در حدود قانون  یو اجتماع یاسیس یهایآزاد نیـ تام 7
 .شیخو یو فرهنگ  ی،اجتماعی اقتصاد ،یاسیسرنوشت س نییـ مشارکت عامه مردم در تع 8
 .یو معنو یماد یهانهیزم ، در تمامهمه یامکانات عادالنه برا جادیناروا و ا ضاتیبعـ رفع ت 9

 .رضروریغ التیو حذف تشک   حیصح  ینظام ادار جادیـ ا ۱0
 یو نظام اسالم یارض تیحفظ استقالل و تمام یبرایعموم یآموزش نظام قیاز طر یدفاع مل هیکامل بن تیـ تقو ۱۱

 کشور.
رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع  جادیجهت ا یو عادالنه برطبق ضوابط اسالم حیاد صحاقتص یزیریـ پ ۱۲

 .مهیب میو مسکن و کار و بهداشت و تعم هیتغذ یهانهیدر زم تیمحروم
 .نهایو مانند ا یو امورنظام یدر علوم و فنون صنعت و کشاورز ییخودکفا نیـ تام ۱۳
 .عموم در برابر قانون  یهمه و تساو یعادالنه برا یقضائتیامن جادید و ااز زن و مر جانبه افرادحقوق همه  نیـ تام ۱4
 .مردم همه نیب یو تعاون عموم یاسالم یبرادر میـ توسعه و تحک  ۱5
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از  غیدریب تی، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمااسالم یارهایکشور براساس مع یخارج استیس میـ تنظ ۱6

 .جهان مستضعفان
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی بر پایه کدام منابع خاص شکل گرفته است؟  -۴

 قول، فعل و بیان پیامبر )ص( (۲ رأی مستقیم مردم و نظریه های حقوق دانان  (۱
 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (۴ قرآن، سنت، عقل و اجماع (۳

 «  3گزینه »  -۴

 البی دنیا از کدام نوع است؟ قانون اساسی بیشتر کشور های انق -۵

 نیمه اعطایی  (۴ اعطایی (۳ مردم ساالر (۲ سکوالر  (۱
 

 ده دیوان عالی کشور است؟ در کدام کشور، نهاد نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، بر عه -۶

 ترکیه   (۴ آلمان (۳ فرانسه ( ۲ آمریکا و هند (۱
 

 اح شد؟ با خطابه چه کسی و در چه سالی افتت نخستین مجلس قانونگذاری در ایران -7

 ۱۲8۰ناصرالدین شاه/ (۲  ۱۲85محمد علی شاه / (۱
 ۱۲85مظفر الدین شاه/ (۴  ۱۲99رضا شاه / (۳
 

 در پی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ت پی انتیجه تغییر -8

 پادشاهی مطلقه (۲  حکومت مشروطه  (۱
 دموکراسی غربی  (۴  حکومت مشروعه  (۳
 

 ینه با ویژگی های قانون اساسی منافات دارد؟ام گزکد -9

 بیان تفصیل و جزئیات  (۲  صریح و روشن (۱
 پیش بینی بازنگری  (۴  قابلیت اجرا (۳
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صحیح نیست؟کدام گزینه بر اساس  -۱0

 نوع حکومت در ایران از دو رکن جمهوریت و اسالمیت تشکیل شده است  (۱
 وهابی ها مثل سایر اقلیت های دینی در اجرای احکام مذهبی خود در حدود قانون آزادند.   (۲
 بر اساس قانون، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است.   (۳
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند  (۴
 

 وای سه گانه بر عهده کیست؟ مطابق قانون اساسی، حل اختالف و تنظیم روابط ق -۱۱

 شورای حل اختالف  (۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱
 رئیس جمهور با دستور رهبری (۴  رهبری (۳
 



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
، در مسائل بسیار مهم کشور، اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی، باید به تصویب چند نفر از مجموع نمایندگان ۵9طبق اصل  -۱2

 مجلس شورای اسالمی برسد؟

 تصویب همه نمایندگان (۲  یب دو سوم تصو (۱
 تصویب یک چهارم (۴  تصویب یک سوم  (۳

 

قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی، و نظارت بر حسن اجرای این  ۱۱0بر اساس بند اول و دوم اصل  -۱3

 سیاست ها بر عهده چه کسی است؟

 رهبری (۲ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱
 رئیس مجلس شورای اسالمی  (۴  جمهور رئیس (۳
 

 کدام گزینه صحیح نیست؟  -۱۴

 رهبری مختص ایران نبوده و بیشتر کشور های دنیا معموال یک رهبر یا رئیس دولت دارند.  (۱
 رهبری در آمریکا و انگلستان با عنوان رئیس جمهور است.   (۲
 رهبری در فرانسه با عنوان رئیس جمهور است.  (۳
 انگلستان با نهاد سلطنت پادشاه یا ملکه است.  رهبری در (۴

 

 ریاست شورای امنیت ملی بر عهده کیست؟  -۱۵

 المی رئیس مجلس شورای اس  (۴ فرمانده کل سپاه (۳ رئیس جمهور (۲ رهبر (۱

 

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بیان حاکمیت ملت، اعمال قوه مقننه را به چند صورت مقرر داشته است؟ -۱۶

 یک صورت مستقیم (۲  یک صورت غیر مستقیم (۱
 واسطه  با یک صورت( ۴ دو صورت مستقیم و غیر مستقیم (۳

 

 ، سن قانونی رأی دهندگان چقدر باید باشد؟ ۱38۵بر اساس اصالحیه مجلس شورای اسالمی در سال  -۱7

 سال ۱7 (۴ سال ۲۰(۳ سال ۱5 (۲ سال ۱8 (۱
 

 سه سنی مجلس شورای اسالمی نیست؟ کدام مورد از وظایف هئیت رئی -۱8

 اداره جلسه افتتاحیه (۲ اجرای انتخابات هئیت رئیسه دائم  (۱
 تقسیم نمایندگان در شعب پانزده گانه (۴  مراسم تحلیف انجام (۳

 «  ۴گزینه »  -۱8

  98انتشارات پؤواک عدالت ، ص حقوق اساسی جهموری اسالمی ایران ، چ اول ، تهران ، ،  1400،  و همکاران به بهادری ، جهرمی ر.ک

 قانون اساسی ترتیب رنگ های پرچم رسمی ایران چگونه است؟  ۱8مطابق اصل  -۱9

 سبز و سفید و سرخ  (۲  سرخ و سفید و سبز   (۱
 سبز و سرخ و سفید  (۴  سفید و سرخ و سبز  (۳



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 

 نه دقیق تر بیان شده است؟ن اساسی، شرایط آزادی نشریات و مطبوعات در کدام گزیقانو 2۴بر اساس اصل  -20

 جز اخالل در مبانی اسالم آزادند ه ب (۲  در هر شرایطی آزادند ( ۱
 آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد  (۴ بجز اخالل در حقوق عمومی مردم آزادند (۳
 

 ست؟ عدالت اداری و محاکم دادگستری بر عهده کدام نهاد ا حل اختالف بین دیوان -2۱

 دیوان عالی کل کشور (۲ سازمان بازرسی کل کشور  (۱
 رئیس قوه قضائیه  (۴  دادستان کل کشور (۳

 «  2گزینه »  -2۱

 مرجع صالح برای انحالل شوراهای اسالمی، کمیسیونی مرکب است از نمایندگان:  -22

 نمایندگان قوه قضائیه، وزرات کشور و شورای عالی استان ها  (۱
 وه قضائیه و شورای عالی استان ها  قوه مقننه، ق (۲
 قوه قضائیه، شورای عالی استان ها و قوه مجریه   (۳
 ادگستری و شورای عالی استان ها دیوان عالی کشور، وزارت د (۴

 «  ۱گزینه »  -22

 کدام نهاد در شورای ناظر بر سازمان صدا و سیما نماینده ندارد؟  -23

 اممجمع تشخیص مصلحت نظ (۲  قوه مجریه (۱
 قوه قضائیه (۴  قوه مقننه (۳

 «  2گزینه »  -23

 آید؟ ی مجلس خبرگان رهبری به شمار نمیکدام مورد از وظایف اصل -2۴

 عزل رهبر (۲ عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی  (۱
 نظارت بر کار رهبر  (۴  انتخاب رهبر  (۳

 «  ۱گزینه »  -2۴

به قاچاق و مواد مخدر رسیدگی  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم مربوط در کدام یک از دادگاه های زیر به کلیه -2۵

 شود؟ می

 دادگاه های دیوان عدالت اداری (۲  دادگاه های عمومی (۱
 دادگاه های انقالب  (۴  دادگاه های نظامی (۳

 «  ۴گزینه »  -2۵

 کند؟ ی منصوب میست و دبیر آن را چه کسریاست شورای عالی امنیت ملی با کی -2۶

 یس جمهور به مقام رهبریرئ (۲ مقام رهبری -مقام رهبری  (۱
 رئیس جمهور -مقام رهبری   (۴ رئیس جمهور رئیس جمهور  (۳

 «  3گزینه »  -2۶



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 ند؟انهادهایی که قوای سه گانه بر آنها حق نظارت ندارند کدام -27

 ی شورای بازنگری قانون اساس -مجمع تشخیص مصلحت نظام  (۱
 صدا و سیما  -نیروهای مسلح (۲
 شورای بازنگری قانون   -شورای عالی امنیت ملی (۳
 مجمع تشخیص مصلحت نطام -نیرو های مسلح (۴

 «  ۴گزینه »  -27

 رسیدگی به شکایات مردم از دوایر دولتی بر عهده کدام نهاد است؟  -28

 دیوان عدالت اداری  (۲  دیوان عالی کشور (۱
 همه موارد (۴ کل کشور  سازمان بازرسی (۳

 «  2گزینه »  -28

 بر اساس قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و نیز عزل و نصب آنها بر عهده کیست؟  -29

 رئیس قوه قضائیه  (۴ وزارت دادگستری (۳ دیوان عالی کشور  (۲ رئیس سازمان قضائی   (۱

 «  ۴گزینه »  -29

 حکومان بر عهده کیست؟پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات م -30

 سازمان بازرسی کل کشور  (۴ دیوان عالی کشور (۳ ئیس قوه قضائیه ر (۲ مقام رهبری (۱

 «  2گزینه »  -30

 
 

 »سواالت دوره چهارم«

 دهند؟صورت امتیاز به مردم میکدام نوع از قانون اساسی را زمامداران به  -۱

 اعطایی  (۴ مدون (۳ سکوالر (۲ مذهبی (۱

 «  ۴ گزینه » -۱

 داند؟ اراده خداوند میکمیت را ناشی از کدام نظریه حا -2

 غیر الهی  (۴ ملی   (۳ مردمی  (۲ الهی   (۱

 «  ۱گزینه »  -2

 نماید؟ میان شخص و دولت معینی اشاره می کدام گزینه به رابطه سیاسی و معنوی -3

 برائت (۴ تابعیت (۳ حاکمیت (۲ آزادی   (۱

 «  3گزینه »  -3

 باشد؟ دارایی های رهبر میی به اموال و هاد مسئول رسیدگکدام ن -۴

 وزارت دادگستری  (۴ قوه مجریه (۳ قوه مقننه (۲ قوه قضائیه   (۱

 «  ۱گزینه »  -۴

 



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 ریاست شورای امنیت ملی با کیست؟  -۵

 شورای نگهبان (۴  رئیس مجلس (۳ رهبری (۲ رئیس جمهور (۱

 «  ۱گزینه »  -۵

 عهده دارد؟ظارت بر انتخابات را بر کدام مرجع مسئولیت ن -۶

 شورای موقت رهبری (۴ دیوان عالی کشور (۳ وزارت کشور (۲ شورای نگهبان (۱

 «  ۱گزینه »  -۶

 ریاست شورای عالی قضائی در فرانسه با کیست؟  -7

 رئیس جمهور (۴ وزیر دادگستری (۳ نخست وزیر (۲ وزیر دادگستری (۱

 «  ۴گزینه »  -7

 پردازد؟ به تعیین سیاستهای کالن کشور می نهاد،مشورت با کدام  رهبری پس از -8

 مجلس خبرگان رهبری (۲  شورای عالی امنیت ملی (۱
 شورای سیاستگذاری صدا و سیما (۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام (۳

 «  3گزینه »  -8

 گیرد؟جزو کدامیک از موارد ذیل قرار میقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -9

 قانون اساسی مذهبی  (۲  انون اساسی سکوالرق (۱
 قانون اساسی اعطایی (۴  قانون اساسی اقتداری  (۳

 «  2گزینه »  -9

 کنند؟ دم با چه روشی رهبر را انتخاب میمر -۱0

 استطالعی (۴ انتصابی(  غیرمستقیم (۲ مستقیم (۱

 «  2گزینه »  -۱0

 باشد؟ ور میجمهور هدایت کننده اصلی کش در کدام کشور رئیس -۱۱

 فرانسه  (۴ هند (۳                          یاایتال (۲ آمریکا (۱

 «  ۱گزینه »  -۱۱

 گیرد؟ مهور با اطالع کدام نهاد صورت میرسیدگی به جرائم عادی رئیس ج -۱2

 مجلس شورا اسالمی  (۲  شورای نگهبان (۱
 شورای عالی امنیت ملی (۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام (۳

 «  2ه » گزین -۱2

 

 کدامیک از نهادهای اشاره شده در گزینه ها تحت نظر مجلس قرار دارد؟ -۱3

 سازمان بازرسی کل کشور (۲  دیوان عالی کشور (۱
 دیوان محاسبات (۴  دیوان عدالت اداری  (۳

 «  2گزینه »  -۱3

 دسته از قوانین به مجلس واگذار شده است ؟تصویب کدام  -۱۴



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 بخشنامه ها (۴ آئین نامه ها (۳ ن اساسی قانو (۲ قوانین عادی  (۱

 «  ۱گزینه »  -۱۴

 شوند؟ فقهای شورای نگهبان برای چه مدتی توسط رهبر انتخاب می -۱۵

 سه سال  (۴ پنج سال (۳ شش سال  (۲ چهارسال   (۱

 «  2گزینه »  -۱۵

 ئیه را برعهده دارد؟ کدام نهاد نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به غیر از قوه قضا -۱۶

 دیوان عدالت اداری  (۲ سازمان بازرسی کل کشور (۱
 وزارت دادگستری  (4  دیوان عالی کشور (۳

 «  ۱گزینه »  -۱۶

 کدام یک از اصول زیر، مهمترین تعارض قانون اساسی مشروطه بوده است ؟  -۱7

 حقوق شهروندی (۴  آزادی های عمومی (۳ حقوق سلطنت (۲ تفکیک قوا  (۱

 «  ۱گزینه »  -۱۶

 باشد؟حقوق اساسی جزو کدامیک از شاخه های دانش حقوق می -۱8

 حقوق کار (۴ حقوق اداری  (۳ حقوق خصوصی  (۲ حقوق عمومی (۱

 «  ۱گزینه »  -۱8

 کدامیک از موارد ذیل در حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟  -۱9

 ی ثابت مجمعتعیین اعضا (۲ دستور بازنگری قانون اساسی (۱
 حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان (۴ بررسی صالحیت فقهای شورای نگهبان (۳

 «  ۴گزینه »  -۱9

 کدامیک از مجالس زیر، مربوط به قوه مقننه انگلستان است؟  -20

 مجلس فدرال  (4  دومای دولتی (۳ مجلس عوام  (۲ مجلس سنا (۱

 «  2گزینه »  -20

 مردم دارد؟انه جمهوری اسالمی ایران ریشه در آرا عمومی کدامیک از قوای سه گ -2۱

 نظامی (۴ مقننه (۳ قضائیه  (۲ مجریه (۱

 «  3گزینه »  -2۱

 ریاست شورای عالی قضائی در مراکش با کیست؟  -22

 رئیس جمهور (۴ پادشاه (۳ نخست وزیر (۲ وزیر دادگستری (۱

 «  3گزینه »  -22

 

 

 باشد؟ی اسالمی ایران مصون از استیضاح مییک از مقامات در جمهورکدام -23

 رئیس قوه قضائیه (۴ دبیر شورای نگهبان  (۳ رئیس مجلس (۲ رئیس جمهور (۱



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  ۴گزینه »  -23

 گردد؟ کدام یک از وزراء توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می -2۴

 وزیر کشاورزی (4 وزیر اطالعات (۳ وزیر کشور (۲ وزیر دادگستری (۱

 «  ۱ گزینه » -2۴

 از وظایف کدام مرجع قضائی است؟  در رابطه با وظایف و اختیارات  رئیس جمهوررسیدگی به تخلفات  -2۵

 شورای نگهبان (۴ دیوان عالی کشور (۳ دیوان عدالت اداری  (۲ محاکم دادگستری  (۱

 «  3گزینه »  -2۵

 د؟ کنف هیئت رئیسه موقت مجلس اشاره میکدامیک از موارد ذیل به وظای -2۶

 اداره جلسات استیضاح (۲  اداره جلسه افتتاحیه (۱
 تمشیت امور اداری (۴  انجام مراسم سوگند (۳

 «  ۴گزینه »  -2۶

 مسئول کدام سازمان، معاون رئیس قوه قضائیه است؟ -27

 سازمان قضائی نیروهای مسلح  (۲ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورسازمان زندان  (۱
 سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور (۴  انونیسازمان پزشکی ق (۳

 «  ۴گزینه »  -27

 قانون اساسی وظیفه تامین مسکن افراد را برعهده دارد؟ کدام گزینه بر اساس -28

 وزرا  (۴ مجلس (۳ رهبری (۲ دولت (۱

 «  ۱گزینه »  -28

 نماید؟  تواند سرپرست تعیینمدت زمانی برای وزارتخانه ها میرئیس جمهور برای چه  -29

 ماه4 (۴ ماه6 (۳ ماه۳ (۲ ماه ۲ (۱

 «  ۱گزینه »  -29

 ایده تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اولین بار در کجا شکل گرفت؟ -30

 نجف (۴ پاریس (۳ تهران (۲ قم  (۱

 «  3گزینه »  -30

  



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 

 پنجم«»سواالت دوره 

 رد؟حقوق جزا در تقسیم بندی حقوق جزء کدام دسته قرار دا -۱

 حقوق مدنی  (۴            حقوق اساسی (۳ حقوق عمومی (۲ حقوق خصوصی  (۱

 «  ۱گزینه »  -۱

 خذ منبع قانون اساسی »غیر مدون« کدام است؟أم -2

 عرف و مصوبات مجلس موسسان (۲ قوانین عادی و عرف جامعه  (۱
 مصوبات مجامع صالحیتدار (۴ مصوبات مجلس موسسان (۳
 

 له نقایص اصلی قانون اساسی مشروطه در ایران بود؟ کدام گزینه از جم -3

 های شاه در امور کشورحذف کلیه مسئولیت( ۲ عدم اشاره به روند انتخابات مجلس (۱
 عدم اشاره به استقالل قوای کشوری (۴ مجلس ها در دادن حق قانون گذاری به انجمن (۳
 

 نتیجه ای داشت؟ چه ۱3۱0متمم قانون اساسی در سال  82و  8۱تغییر اصول  -۴

 تعطیلی مجلس موسسان (۲ زیر سوال رفتن استقالل قاضی  (۱
 تعیین شرط ایرانی االصل بودن مادر ولیعهد (4 تعیین نیابت سلطنت برای ملکه (۳
 

 اولین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه سالی و چگونه انجام گرفت؟  -۵

 با فرمان رئیس دولت موقت -۱۳۵7 (۲  با فرمان امام -۱۳۶8 (۱
 با فرمان امام -۱۳۵7 (4 با فرمان رئیس دولت موقت -۱۳۶8 (۳
 

 شود؟ انتخاب مسئوالن بلند پایه در امریکا چگونه انجام می -۶

 توسط رئیس جمهور (۲  با انتخابات مردمی (۱
 توسط دبیر کل احزاب اکثریت (4  توسط وزراء هر وزارتخانه (۳
 

 مانی« بودن نظام حکومتی داللت بر کدام گزینه دارد؟ »نیمه پارل -7

 انتخاب رئیس جمهور با معرفی احزاب  (۲ انتخاب رئیس جمهور از طریق رفراندوم (۱
جمهور و وزراء از   معافیت رئیس (۴ ز وزراء و رئیس جمهورحق استیضاح مجلس ا (۳

 استیضاح مجلس
 

 نه الزم است؟های صالح کدام گزیدر رابطه با احکام دادگاه -8

 اثبات ادعا برای دادگاه  (۲ مستدل و مستند به قانون (۱
 تایید قاضی و دادستان  (۴  احراز اتهام (۳
 

 اساسی چگونه تعیین گردیده است؟برگزاری راهپیمایی ها در قانون  -9



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
ره موضوعات سیاسی دربا صرفاً  (۲          باشد ممنوع می کامالً  (۱

 باشدممنوع می کامالً 
 طور کلی مجاز استه ب (۴باشد و بدون حمل سالح مجاز می با اخذ مجوز از وزارت کشور (۳
 

 های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف کدام مرجع است؟ تعیین سیاست -۱0

 وزیر اطالعات (۴  مقام معظم رهبری (۳ شورای نگهبان (۲ رئیس جمهور (۱
 

 بوندسترات« چیست؟ بوندستاک« و» ز »منظور ا -۱۱

 مریکاآرال در مجلس ایاالت و مجلس فد (۲ لمان  آمجلس فدرال و مجلس ایاالت در  (۱
 لمان آ مجلس ایاالت و مجلس فدرال در  (4 مریکاآمجلس فدرال و مجلس ایاالت در  (۳
 

 گردد؟هند چگونه تعیین میرئیس جمهور در  -۱2

 توسط رئیس جمهور قبلی (۲           با رای اکثریت مردم  (۱
 با تاکید پانصد نفر از نمایندگان مجلس سنا (۴        از طرف مجلس قانون گذاری فدرال و مقننه با اکثرت اراء (۳
 

 اداره امور مستعمرات و مستملکات در انگلستان با کدام مرجع است؟  -۱3

 آن امالککاردار سیاسی مامور در  (۲ نایب السلطنه در آن امالک (۱
 باشداز جمله امتیازات شاه می (4  نخست وزیر (۳
 

 رکن دوم در »مجریه پارلمانی« کیست؟  -۱۴

 پادشاه (4  رئیس حکومت (۳ رئیس مملکت (۲ رئیس جمهور (۱
 

 هم اکنون »قوه مجریه« در ایران از چه نوعی است؟ -۱۵

 مجریه پارلمانی (۴  یک رکنی (۳ مجریه ریاستی (۲ دو رئیسی (۱

   

 فراهم ساختن مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جمله وظایف کدام مرجع است؟  -۱۶

 معاونت امور اجتماعی قوه مجریه (۲  ستاد برگزاری انتخابات (۱
 شورای نگهبان (۴  وزارت کشور (۳
 

 انون اساسی چه کسی است؟ مسئول تشکیل شورای بازنگری در ق -۱7

مقام معظم  (۴  رئیس قوه مقننه (۳               رئیس جمهور (۲              نظام رئیس شورای مصلحت (۱
 رهبری

 

 مرجع رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی کدام است؟  -۱8

 دیوان عالی کشور (۲ دادگاههای عمومی دادگستری (۱
 دادگاه نظامی (۴  دادگاه مخصوص حکام  (۳
 

 دوم« در کشورهای فدرال ناشی از چیست؟ فلسفه وجودی »مجالس  -۱9



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 تامین امتیازات طبقات اعیان (۲ دوگانگی ساختار سیاسی دولت (۱
 جلوگیری از تمركز قوا (4  تقسیم وظایف (۳
 

 کدام گزینه در رابطه با شرایط کلیه داوطلبان نمایندگان مجلس در ایران صحیح نیست؟  -20

 د یا معادل آن دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارش (۱
 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران  (۲
 التزام عملی به اسالم  (۳
 نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابی (۴
 

 آید؟ای هیئت اجرایی چه وضعیتی پیش میر نامه نماینده مجلس توسط اعضدر صورت امضاء نشدن اعتبا -2۱

 گیرد.می مورد بررسی مجدد قرار (۲ گردد.می انتخاب نماینده لغو (۱
 . رسدبه امضای رئیس مجلس قبلی می (۴ رسد.وزیر کشور و رئیس هیئت نظارت می به امضاء (۳
 

 گردند؟ چگونه تعیین میهای مجلس کمیسیون اعضای تشکیل دهنده -22

 شوند.نه ها انتخاب و به مجلس معرفی میاز بین تخصصین توسط وزارتخا (۱
 شوند. ان انتخاب میصین توسط شورای نگهباز بین متخص (۲
 این کمیسیونها متشکل از نمایندگان مجلس هستند. (۳
 شوند.یق وزیر مربوطه به مجلس معرفی میتوسط رئیس جمهور و از طر (4
 

 باشد؟ ها میجمله کدامیک از انواع نظارتنظارت تأسیسی مخصوص کدام قوه و از  -23

 ظارت استصوابین - قوه مقننه (۲ نظارت استطالعی  - قوه مجریه (۱
 نظارت استطالعی – قوه مقننه (۴ نظارت استصوابی -قوه مجریه  (۳
 

 صحیح است؟در مورد استیضاح رئیس قوه قضائیه کدام گزینه  -2۴

 بجای رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری باید جوابگو باشد.  (۱
 گیرد. خاص درباره او استیضاح انجام می فقط در موارد (۲
 مسئولین باید در برابر مجلس پاسخگو باشد.  مانند سایر (۳
 شد.ی تنها در برابر رهبر استیضاح میدر صورت بروز مشکل (4
 

 جز قوه قضائیه از وظایف کدام سازمان است؟هها باجرای امور اداری کلیه سازماننظارت بر حسن  -2۵

 اطالعات قوه قضائیه  (۲  دیوان عالی کشور (۱
 وزارت کشور (4 رسازمان بازرسی کل کشو (۳
 

 ست؟ا الی« در چه سطحیتهای »صالحیت دادگاه -2۶

 رسیدگیهای بدوی (۲                 آورند احکامی که در تجدید نظر رأی نمی بررسی نهایی (۱
 رسیدگی به تخلفات روحانیون (4                  رسیدگی به جرائم نظامیان  (۳
 

 ری و محاکم دادگستری از وظایف چه کسی است؟ حل اختالف میان دیوان عدالت ادا -27

 دیوان عالی کشور (۴  دادستان کل کشور  (۳ مقام معظم رهبری (۲  رئیس قوه قضائیه( ۱
 



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 کدام گزینه در ساختار داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ندارد؟  -28

 کمیسیون تلفیق (۴  شورای مجمعجلسات  (۳ کمیسیون ها (۲ دبیرخانه (۱
 

 کدام مورد در حکم مافوق شورای عالی استان ها است ؟ -29

 شورای عالی استانها (۲  مجلس شورای اسالمی   (۱
 شورای مصلحت نظام  (۴ کمیسیون مرکب از چند مسئول (۳
 

 مصوبات شورای بازنگری در چه صورتی اجرا می شود؟ -30

 هبربا تأیید ر (۳ یک( + )نصف بعد از تصویب اکثریت مردم  (۱
 با تأیید نگهبان (۴  تأیید رئیس مجلس با (۳
 

 

 «   1373ی  سراسر»           در نظام تفکیک قوا:  -۱ 

( منظور از تفکیک مطلق ، تفکیک کامل وظایف هر یک از قوا است ولی در تفکیک نسبی برخی از اختالط وظایف  ۱
 شود.در قوا مشاهده می 

 مانی،متناسب با تفکیک نسبی قوا است.ریاستی متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارل( مجریه ۲
 ( در مجریه پارلمانی،اصوالً تفکیک قوا موضوعیت ندارد.۳
 ( نظام های پارلمانی و ریاستی، اصوالًربطی به نظام تفکیک قوا ندارند. 4

 «  2گزینه »  -۱

 «   1376ی  سراسر»           در نظام ریاستی:  -2

 وی زیر نظارت کامل پارلمان است. ( رئیس جمهوری مستقل از پارلمان،اما دولت۱
 ( نصب دولت،مستقل از پارلمان است؛اما پارلمان از جهت حفظ منابع مردم،حق استیضاح وزیران را دارد. ۲
 ( رئیس جمهور منتخب مردم و دولت وی،اصوالً مستقل از پارلمان است. ۳
ن تعادل،رئیس جمهور حق انحالل پارلمان و لمان هردو شأن مردمی و متعادل دارند. برای حفظ ای( رئیس جمهور و پار4

 پارلمان حق عزل رئیس جمهور را داراست. 

 «  3گزینه »  -2

 «   1374ی  سراسر»    برای تبیین نظریه تفکیک قوا)منتسکیو(از نظام سیاسی کدام کشور الهام گرفته شده؟  -3

 ( فرانسه 4( سوئد                                ۳  ( سوئیس                        ۲               ( انگلستان         ۱

 «  ۱گزینه »  -3

 «   1374ی  سراسر»       از میان کشور های زیر کدام یک دارای رژیم ریاستی هستند؟  -۴

 هندوستان   (4( بلژیک                              ۳       ( ایاالت متحده امریکا    ۲( ایتالیا                            ۱

 «  2گزینه »  -۴

 «   1374ی  سراسر»  توانند علیه قوه مجریه انجام دهند چیست؟ در یک رژیم پارلمانی شدید ترین اقدامی که مجالس قانونگذار می -۵

 ( استیضاح یا تصویب طرح سانسور دولت و رأی عدم اعتماد. ۱
 ( سواالت کتبی در مورد نقاط ضعف کارکردهای دولت. ۲
 تجهیز مردم علیه دولت. شفاهی برای تحریک و ( سواالت ۳
 ( نطق قبل از دستور و انتقاد شدید و کوبنده علیه دولت وزیران. 4



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  ۱گزینه »  -۵

 «   1374ی  سراسر»    شود؟ مهم ترین طریق نظارت)کنترل(مقننه بر مجریه در رژیم ریاستی چگونه اعمال می -۶

 ( ایجاد کمیسیون های خاص تجسس.۱
 و سرنگونی دولت. ( استیضاح۲
 انتقاد و نطق های قبل از دستور نمایندگان. (۳
 ( عدم تصویب بودجه پیشنهادی ساالنه دولت.4

 «  ۴گزینه »  -۶

 «  1375ی  سراسر»      در نظام سیاسی انگلیس انحالل مجلس عوام از حقوق قانون کدام است؟  -7

 ( نخست وزیر4( شاه یا ملکه                        ۳                    ( دادگاه ها       ۲( رئیس مجلس عوام                   ۱

 «  3گزینه »  -7

 تواندقوه مقننه را منحل کند؟آیا در نظام پارلمانی،رئیس دولت اصوالً می -8

 تواند منحل کند.( به تنهایی می۱
 تواند منحل کند( با تأیید رئیس کشور می۲
 ند منحل کند.تواکم رئیس کشور می( به پیشنهاد رئیس دولت و ح۳
 تواند منحل کند.( نمی4

 «  3گزینه »  -8

 «   1379ی  سراسر»          در نظام تفکیک قوا  -9

 ( تفکیک مطلق،متناسب با نظام جمهوری و تفکیک نسبی،متناسب با نظام سلطنتی مشروطه است.۱
 چیزی نیست.پارلمانی چنین ( چنانچه مجریه ریاستی باشد قوا مستقل از یکدیگرند،اما در ۲
 ( مجریه ریاستی، متناسب با تفکیک نسبی و مجریه پارلمانی،متناسب با تفکیک مطلق قوا است.۳
 ( وجه تمایز تفکیک مطلق و تفکیک نسبی در استقالل یا اختالط وظایف پارلمان و دولت است.4

 «  2گزینه »  -9

 «   1381ی  سراسر»       سی چیست؟ هدف از پیش بینی اصل تفکیک قوا در قانون اسا -۱0

 ( تسهیل اجرای قدریت سیاسی است.۱
 ( پرهیز از خودمحوری فردی است. ۲
 ( تفکیک وظایف بین نهادهای متعدد است. ۳
 ( مانع تمرکز قدریت سیاسی در دست گروهی خاص و پرهیزاز استبداد و تضمین آزادی های فردی است. ۴

 «  2گزینه »  -۱0

 «   1383ی  سراسر»            در نظام ریاستی: -۱۱

 یابد.( رئیس جمهور مستقل از پارلمان است، اما بدون رأی اعتماد مجلس،دولت رسمیت نمی ۱
 ( تفکیک قوا مطلق است، اما به دلیل عدم اجرای قانون،مجلس حق استیضاح مجریه را دارد.۲
 باشند. ز یکدیگر می رخوردارند و مستقل ا( قوای مجریه و مقننه هردو از شأن مردمی مساوی ب۳
 ( رئیس جمهور و مجلس قانونگذاری از شأن یکسان برخوردارند و رئیس جمهور حق انحالل مجلس را دارد. ۴

 «  ۱گزینه »  -۱۱



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «   1384ی  سراسر»        تفاوت مجریه پارلمانی با مجریه ریاستی کدام است؟  -۱2

 ردارند. ( هردو از یک سطح از تفکیک قوا برخو۱
 گیرند. یک سطح از تفکیک نسبی قوا بهره می ( هردو از ۲
 ( در مجریه پارلمانی،تفکیک قوا مطرح نیست،ولی در مجریه ریاستی تفکیک قوا مطلق است. ۳
ه یکدیگر منتفی  ( در مجریه پارلمانی،حیات مجریه وابسته به اراده و تصمیم پارلمان است ، درحالی که مجریه ریاستی،وابستگی الزامی دو قوه ب۴

 است. 

 «  ۴گزینه »  -۱2

 «  1385ی  سراسر»      مشخصه های اساسی نظام پارلمانی و نظام ریاستی به ترتیب کدام است؟  -۱3

 ( در نظام پارلمانی،تفکیک قوا منتفی است،درحالی که نظام ریاستی، مبتنی بر تفکیک قوا است. ۱
 به تفکیک مطلق قوا است. نظام ریاستی، متمایل ( نظام پارلمانی،متمایل به تفکیک نسبی قوا و ۲
 ( اعضای دولت در نظام پارلمانی به طور مطلق، منتخب پارلمان و در نظام ریاستی، منتخب رئیس جمهور هستند.۳
م هیچ گونه مسئولیتی ( در نظام پارلمانی،وزیران در مقابل پارلمان مسئول هستند، اما در نظام ریاستی وزیران به اعتبار رئیس جمهور منتخب مرد۴

 ندارند. 

 «  ۴گزینه »  -۱3

 «   1386ی  سراسر»           در نظام ریاستی  -۱۴

 ( قوای مجریه و مقننه منبعث از مردم اند، به همین جهت،این دو قوه،حق انحالل و عزل یکدیگر منتفی است. ۱
 ول هستند.پارلمان پاسخگو و مسئ( رئیس جمهور مستقل از کنگره است،اما اعضای کابینه وی اصوالً در مقابل ۲
 نیست. توفیقی شوند یکی را بر دیگری ( چون تمامی اعضای قوه مقننه و مجریه هم زمان با انتخاب مردم تعیین می۳
 ( پارلمان در انجام امور خود مستقل از دولت است و دولت اصوالً پاسخگوی کارکرد خود در برار پارلمان نیست.۴

 «  2گزینه »  -۱۴

 «   1374» آزاد           در نظام پارلمانی  -۱۵

 ( رئیس جمهور، منتخب مستقیم مردم و دولت،منتخب پارلمان است. ۱
 کنند.( رئیس جمهور به وسیله پارلمان تعیین میشود و مردم از طریق همه پرسی رأی پارلمان را تنفیذ می ۲
 .باشدمورد تأیید پارلمان می( رئیس جمهور،منتخب پارلمان و دولت،منتخب رئیس جمهور و ۳
 .کند( پارلمان،دولت را تعیین می۴

 «  ۴گزینه »  -۱۵

 «   1375» آزاد            در نظام ریاستی  -۱۶

کند از مجلس باشد و در مقابل پارلمان مسئول نیست،اما مکلف است از آنجا که قوانین را اجرا می ( رئیس جمهور،منتخب مستقیم مردم می۱
 ماد کند.کسب رأی اعت

 کند.ا وزرا را تعیین و دولت را اداری می( رئیس جمهور رأس۲
تواند از طریق استیضاح دولت به طور غیر ( رئیس جمهور حق انحالل پارلمان و پارلمان،حق عزل رئیس جمهور را ندارند، اما پارلمان می۳

 مستقیم بر رئیس جمهور اعتمال نفوذ نماید.
آنکه پاسدار و مراقب قانون اساسی است از طریق شورای ناظر بر قانون اساسی که   رلمان را ندارد اما به لحاظ( رئیس جمهور حق انحالل پا۴

 اعضایش را منصوب کرده،به هنگام تطبیق با قانون اساسی بر کار پارلمان اعمال نفوذ کند.



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  3گزینه »  -۱۶

 «   1390» آزاد            در نظام پارلمانی -۱7

 و دولت از جهت پاسخگویی، مسئولیت متقابل وجود دارد.بین پارلمان   قوا نسبی است،( چون تفکیک ۱
 تواند پارلمان را منحل کند. تواند دولت را عزل ودولت نیز می ( پارلمان می۲
 ( پارلمان پاسخگوی مردم ، ودولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است. ۳
 کند.تعیین می( پارلمان رأسا اعضای دولت را ۴

 «  ۴گزینه »  -۱7

 «   1390» آزاد            در نظام تفکیک قوا -۱8

 رود.( چنانچه مجریه، ریاستی باشد، قوا مستقل از یکدیگرند. اما در نظام پارلمانی،این ارتباط تا اختالط وظایف نیز پیش می۱
 ظام فدرال است. ( تفکیک مطلق،متناسب با نظام دولت ساده و تفکیک نسبی،متناسب با ن ۲
 یک مطلق و تفکیک نسبی در استقالل یا اختالط وظایف پارلمان و دولت است.( وجه تمایز تفک۳
 ( مجریه ریاستی،متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارلمانی،متناسب با تفکیک نسبی قوا است. ۴

 «  2گزینه »  -۱8

 «   1390» آزاد           در نظام ریاستی  -۱9

 باشد.دولت وی به دلیل ضرورت همکاری بین قوا،موکول به تأیید پارلمان می مستقل از پارلمان است،اما رسمیت ( رئیس جمهوری۱
ان ( تفکیک قوا،مطلق است، اما در صورتی که دولت و پارلمان به توافق نرسند،رئیس جمهور،حق انحالل پارلمان را دارد و در مقایل نیز پارلم۲

 ت. حق عزل رئیس جمهور را داراس
مستقل از دولت است، اما دولت در صورت عدم اجرای قوانین الزم االجزا،قابل مؤاخذه و استیضاح توسط پارلمان  ( پارلمان در انجام امور خود۳

 باشد. می
 ( قوای مقننه و مجریه هردو منبعث از مردم اند؛به همین جهت هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. ۴

 «  ۱گزینه »  -۱9

 «   1392ی  سراسر»        ک قوای سه گانه حکومتی،یک اصل: اصل تفکی -20

 ( ماهوی است که روش جلوگیری از تجمع قدرت و استبداد را بیان می کند.۱
 ( ماهوی است که انجام کارامد و عقالنی امور حکومتی را تضمین می کند.۲
 تخصصی امور را ممکن می سازد.( شکلی است که از تجمع قدرت و دیکتاتوری جلوگیری کرده و انجام ۳
 بسیار مهم در نظام حقوق اساسی و تضمین حقوق شهروندی است.  ( بنیادین و۴

 «  3گزینه »  -20

 «   1390» آزاد    باشد؟اساس رژیم پارلمانی با مالحظه قوانین اساسی انگلستان و فرانسه و بسیاری از ممالک دیگر به چه ترتیبی می -2۱

  و یا مبتنی بر تک دستگاهی است. ( قوه مجریه معموال۱ً
 جریه معموالً دورکنی است. ( قوه م۲
 ( اساساً ساختار قوه مجریه در اینگونه کشور ها وابسته است. ۳
 کشور های بسیط یا تک بافت است. -( دور کنی بودن قوه مجریه مختص دولت۴

 «  ۱گزینه »  -2۱
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 «   1394ی  سراسر»     در خصوص اصل تفکیک قوا، تفاوت نظریه منتسکیو با نظریه روسو کدام است.  -22

 داند. ( منتسکیو قوای سه گانه را هم عرض یکدیگر و روسو قوه مقننه را برتر از قوای دیگر می ۱
 ( منتسکیو خواستار تعدیل قوا و روسو طرفدار تفکیک قوا است. ۲
 شمارد.تفکیک قوا را نسبی و روسو آن را مطلق می ( منتسکیو ۳
 دهد.( منتسکیو به قانون روسو به آزادی ها اولویت می۴

 «  ۱گزینه »  -2۱

 «   1394ی  سراسر»        در نظام ریاستی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  -23

 توافق با پارلمان آن را منحل کند. ( تفکیک مطلق قوا برقرار است،اما رئیس جمهور حق دارد در صورت نرسیدن به ۱
 جمهور را داراست. ( هم رئیس جمهور حق انحالل پارلمان دارد و هم پارلمان حق عزل رئیس ۲
 ( رئیس جمهور مستقل از پارلمان است،اما رسمیت دولت موکول به رأی اعتماد پارلمان است. ۳
 است. ( رئیس جمهور منتخب مردم بوده و دولت وی مستقل از پارلمان ۴

 «  3گزینه »  -23

 «   1397ی  سراسر»   شود؟ وجیه میکسب موافقت مجلس سنا برای انتصاب وزرا در نظام ریاستی آمریکا،بر کداک مبنا ت -2۴

 ( سیاسی بودن مجلس سنا                    ۲( مطلق بودن تفکیک قوا                             ۱
 ( صرفاً یک عمل اداری بودن نصب وزرا  ۴                  ( قضائی بودن فرایند تأیید وزرا   ۳

 «  ۴گزینه »  -2۴

 «   1397ی  سراسر»       وا بیانگر کدام موضوع است؟ از منظر جان الک،تعادل ق -2۵

 ( تحکیم خصلت اقتداری حاکمیت.۱
 ( عدم دخالت قوه قضائیه در سایر قوا و بالعکس. ۲
 اجرای قدرت دولت.( تضمین بخش عدالت و حُسن ۳
 ( تضمین حقوق شهروندان درجه یک و عدالت سیاسی. ۴

 «  3گزینه »  -2۵
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 . کلیمی4  . بهائی ها3   زیدیه .2  اسماعیلیه .1

 نظام کدامیک از کشورهای زیر، نظام ریاستی می باشد؟  -6
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 حاضرین سوم دو رأی با –. شورای نگهبان 3
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 . شورای نگهبان2     . مجلس شورای اسالمی1

 هیأت وزیران .4      . نهاد رهبری3

 تهیه لوایح قضائی بر عهده چه کسی است؟ -27

 . دیوان عالی کشور2      ریوزیر دادگست .1

 . هیأت وزیران4     . رئیس قوه قضائیه3
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 . دیوان محاسبات2     . دیوان عالی کشور 1
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 . شش نفر، توسط رهبری2      . دو نفره توسط قوه مجریه 1
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از حق تذکر، سؤال و  زیاعتبار، مجلس ن نیدر برابر مجلس مسئول است بد شیخو اراتیو اخت فیجمهور در حدود وظا سیرئ -۱

 «   1373ی  سراسر»       خصوص:  نیجمهور برخوردار است. در ا سینسبت به رئ ضاحیاست

 . ندینما ضاحیتوانند استیم ندگانیسوم نما کیجمهور را حداکثر  سی( رئ۱
جمهور موظف   سیرئ  ،ندگانیسوم نما  کیتوسط    ضاحیو با طرح است  ندگانیچهارم نما  کی( با طرح سؤال توسط حداقل  ۲

 به حضور در مجلس است.

قانع  یو فقط صرفاً موظف به ارائه پاسخ کتب ستیجمهور موظف به حضور در مجلس ن سی( پس از تذکر با سؤال، رئ۳
 .کننده است

ادای توضیح  جمهور موظف به حضور در مجلس و سی(، رئضاحیگانه فوق )تذکر، سؤال و است ( در تمام موارد سه۴
 مقتضی است.

 «  2گزینه »  -۱

 قانون اساسی   89و  88به اصل  ر.ک
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در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان  ق.ا » 88اصل 

ر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب از وزی

یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به  دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از

  « تشخیص مجلس شورای اسالمی

  استیضاح وزیران و رییس جمهور ق.ا » 89اصل 

دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح توانند در مواردی که الزم مینمایندگان مجلس شورای اسالمی می

ر مورد استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزی

پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم باید ظرف مدت ده روز 

دهند و در صورتی که مجلس حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را می

رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس مقتضی بداند اعالم 

شود عضویت پیدا توانند در هیأت وزیرانی که بالفاصله بعد از آن تشکیل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیمی

مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجلس شورای اسالمی رییس جمهور را در در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان کنند. 

مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر 

ن مخالف و موافق و پاسخ رییس در صورتی که پس از بیانات نمایندگا شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.

جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به 

 رسد. اطالع مقام رهبری می

نداشته باشد،  جمهور معاون اول سیکه رئ یو درصورت جمهور سیرئ تیمعذور ایدر صورت فوت  رانیا یاسالم یدر جمهو -۱۱

 «  1375ی  سراسر»        ست؟یبه عهده ک یجمهور استیکفالت ر

 جمهور سیاز معاونان رئ یی( شورا۱

 رهبر  ندهینما کیکشور و  یعال وانید سیمجلس و رئ سیاز رئ یی( شورا۲
 ی اسالم یبه انتخاب مجلس شورا ی( فرد۳

 به انتخاب رهبر ی( فرد۴

 «  ۴گزینه »  -۱۱

 قانون اساسی  131به اصل  ر.ک

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست   ق.ا » ۱3۱اصل 

دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور 

گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده مییا موافقت رهبری 

 اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت

نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری  معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و

  « کندفرد دیگری را به جای او منصوب می

 «  1375ی  سراسر»      ست؟یدر مقابل ک یجمهور سیرئ تیمسئول رانیا یاسالم یدر جمهور -۱3

 ( فقط ملت مسلمان۲ یاسالم یمجلس شورا( ملت و رهبر و ۱

 ی( تنها مقام رهبر۴ ی اسالم ی( فقط مجلس شورا۳

 «  ۱گزینه »  -۱3



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
»  است؟  یشدن ندهیچند نما حداقلی جمهور پس از رأ سیدر مورد عزل رئ یصدودهم قانون اساس کیبند ده اصل  یاجرا -۱۴

 «  1376ی  سراسر

 ندگانینما( دوسوم کل ۲  حاضر ندگانینما تی( اکثر۱

 ندگانیسوم مجموع نما کی( ۴  ندگانیاز نما یمی( ن۳

 «  2گزینه »  -۱۴

 قانون اساسی  89به اصل  ر.ک

 یباشد و در موردها یخارج یکه طرف دعو ییدر موردها یبا ارجاع آن به داور یو دولت یراجع به اموال عموم یصلح دعاو -20

 «   1378ی  سراسر»           مشروط است به:  یمهم داخل

 جمهور سیرئ می( تصم۱

 رانیوز ئتیه بی( تصو۲

 رهبر دییجمهور و تأ سیرئ می( تصم۳

 یاسالم یمجلس شورا بیو تصو رانیوز ئتیه بی( تصو۴

 «  ۴گزینه »  -20

 قانون اساسی  139به اصل  ر.ک

داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به   ق.ا » ۱39اصل 

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز  است و باید به اطالع مجلس برسد.

  کند «برسد. موارد مهم را قانون تعیین می

 «   1379ی  سراسر»    است؟ ریامکان پذ حهیال میفقط به شکل تقد رانیدر ا ریز نیاز قوان کیکدام  شنهادیپ -2۱

 اتی( قانون مال۲  ( قانون بودجه ۱

 ( قوانین آزمایشی4  ی استخدام نین( قوا۳

 «  ۱گزینه »  -2۱

 قانون اساسی  52به اصل  ر.ک

شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به کشور به ترتیبی که در قانون مقررمیبودجه ساالنه کل ق.ا » ۵2اصل 

 اتب مقرر در قانون خواهد بود «مرگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابعشورای اسالمی تسلیم میمجلس

 «   1380ی  سراسر»      : یدولت یدستگاهها نیجمهور در صورت بروز اختالف ب سیرئ -2۵

 .دینمایم میگذارد و سپس ا اتخاذ تصمیبه بحث م رانیوز ئتی( موضوع اختالف را در ه۱
 کند.یم یورتکسب نظر مش یاسالم یداشته باشد از مجلس شورا ریبه تفس ازیکه ن ی( درصورت۲

 .دینمایم میو نظارت رأساً اتخاذ تصم استی( در مقام ر۳
 کند.یم شنهادیپ رانیوز ئتی( حل اختالف را به ه۴

 «  ۴گزینه »  -2۵

 قانون اساسی  139به اصل  ر.ک

 «   1380ی  سراسر»           : یراجع به اموال عموم یدر مورد دعاو -2۶

 و مجلس است. رانیوز ئتیه بیموکول به تصو ،یخارج ینسبت به دعاو ، ی( ارجاع داور۱

 رسد.یصرفاً به اطالع مجلس م رانیوز ئتیه بیپس از تصو یبه داور یو خارج یداخل  رمهمیغ ی ( ارجاع دعاو۲
 مجلس ندارد بیبه تصو یاز ین یپس از بروز اختالف ارجاع به داور ،یالملل  نیب ی در قراردادها ی ( با ذکر شرط داور۳
 است. مجلس بیموکول به تصو یاورو ارجاع آنها به د رانیوز ئتیه بیموکول به تصو ی ( صلح دعاو۴



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 «  ۱گزینه »  -2۶

 قانون اساسی  139به اصل  ر.ک

 «   1382ی  سراسر»         : یاسالم یدر حق نظارت مجلس شورا -32

 را امضاء کند. کم عزل آنهاجمهور ح سیرئ نکهیشوند، مگر ای عدم اعتماد عزل نم أیشونده با ر ضاحیاست رانی( وز۱

 .شودی عزل م زین رانیوز ئتیه سیجمهور به عنوان رئ سیرئ ران،یوز ئتی عدم اعتماد« بر ه  ی( با »را۲
 شوند.یعدم اعتماد« مجلس عزل م یجمهور با »رأ سیو رئ رانیوز ئتیه ای ری( وز۳
 شود.یمجلس، عزل نم ت«یعدم کفا یجمهور به صرف »رأ سی( رئ۴

 «  ۱ه » گزین -32

 قانون اساسی  153به اصل  ر.ک

» هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد  ق.ا ۱۵3اصل 

 ممنوع است «

 «   1382ی  سراسر»         ست؟یبا ک یاجرائ یدستگاهها نیحل اختالف ب -3۴

        جمهور سی( رئ۱
 یادگسترد( محاکم ۲

        رانیوز ئتی( ه۳
 جمهور سی( معاون اول رئ۴

 «  3گزینه »  -3۴

 قانون اساسی  134به اصل  ر.ک

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن  ق.ا »۱3۴اصل 

کند. در مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میبا همکاری وزیران، برنامه و خطپردازد و میهای وزیران و هیأت دولت تصمیم

های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هموارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا

ول اقدامات هیأت ئجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مساالشود الزمهیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می

  وزیران است «

 «   1382ی  سراسر»         معاهدات:  بیدر تصو یمل تیدر حق حاکم -3۵

 مجلس ندارد.  بیبه تصو ازی( معاهدات ساده ن۱

 کند.یجمهور امضا م سی را رئ ی( فقط معاهدات اجرائ۲

 باشد.ی میو یقانون ندهینما ایجمهور  سیآن با رئ یجلس و امضامهم با م ی الملل نیمعاهدات ب بی( تصو۳

 جمهور است. سیمجلس فقط با رئ بیپس از تصو  ی الملل نیمعاهدات ب ی( امضا4

 «  3گزینه »  -3۵

 قانون اساسی  125به اصل  ر.ک

  المللیهای بیننامهقراردها و توافق - ۱2۵اصل 

های مربوط به ها و همننین امضای پیمانها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتنامهفتها، موانامهها، مقاولهامضای عهدنامه

  المللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.های بیناتحادیه

 «  1383ی  سراسر »       :یدولت با طرف خارج یمال یدر مورد صلح دعاو -38

 است. رانیوز ئتیه بیموکول به تصو ،ی به داور ( ارجاع آن ۱
 مجلس برسد. بیبه تصو دیبدون استثنا با رانیوز ئتیه بیپس از تصو ی( صلح دعو۲



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست
 مجلس ندارد.  بیبه تصو ازیقرارداد است و ن طیتابع شرا یارجاع به داور ای( صلح ۳
 تصویب مجلس ندارد.   به  یازیلذا صلح آن نبوده،    جلسم  بیچون بدون تصو  یدولت با طرف خارج  یمال  یقراردادها(  ۴

 «  2گزینه »  -38

 قانون اساسی  139به اصل  ر.ک

وزیران اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت   ق.ا » ۱39اصل 

باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز است و باید به اطالع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی 

  کند «برسد. موارد مهم را قانون تعیین می

 «   1383ی  سراسر»       : رانیدر ا یجمهور استیدر مدت کفالت ر -39

 . تواند از وزرا سؤال کندی( مجلس نم۱

 اعتماد دهد.  یواند به وزرا رأ تی( مجلس نم۲

 .کند ضاحیاست را رانیتواند وزی( مجلس نم۳

 است. ریامکان پذ یهمه پرس قیاز طر زی( اعمال قوه مقننه ن۴

 «  3گزینه »  -39

 قانون اساسی  132به اصل  ر.ک

در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل  ق.ا »  ۱32اصل  

توان برای تجدید توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیوزراء را نمی گردد،یکصد و سی و یکم منصوب می

  نمود «پرسی اقدام نظر در قانون اساسی و یا امر همه

 «   1388ی  سراسر»        جمهور: سیرئ ،یدر خصوص حل وفصل دعاو -۵3

 .اشدبیبه طور مستقل م یراجع به اموال عموم ی( مجاز به صلح دعاو۱
 به داور است. یراجع به اموال دولت یمجاز به ارجاع دعاو ( مستقالً ۲
را داشته   مجلس بیتصو دیبا  ی آن به داور یممنوع است، اما در ارجاع دعاو یراجع به اموال عموم ی( از صلح دعاو۳

 باشد.

 ند.ع مجلس برسارسانده و به اطال رانیوز ئتیه بیبه تصو دیرا با یراجع به اموال دولت ی ( صلح دعاو۴

 «  2گزینه »  -۵3

 قانون اساسی  139به اصل  ر.ک

عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران اصلح دعاوی راجع به اموال   ق.ا » ۱39اصل 

لی باید به تصویب مجلس نیز است و باید به اطالع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخ

  کند «برسد. موارد مهم را قانون تعیین می

ی  سراسر» داند؟ ینم یدگیباشد، مجاز به رس افتهین شیرا که برخالف حق افزا ریاز مقامات ز کیکدام  ییدارا ،یقانون اساس -۵۴

1388   » 

        ران ی( وز۱
 یاسالم یمجلس شورا سی( رئ۲

  معاونان رئیس جمهور( ۳
 جمهور سیفرزندان رئ (4

 «  2گزینه »  -۵۴

 قانون اساسی  142به اصل  ر.ک



                                                                                                                                                                              یساسا  نوناق یاهتست

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط  » ق.ا ۱۴2اصل 

  « شود که بر خالف حق، افزایش نیافته باشدرییس قوه قضاییه رسیدگی می

 «   1372» آزاد    ی است: گریفرد د ایجمهور به عهده معاون اول  سیرئ یها تیو مسئول اراتیکه اخت یدرمدت -۶7

 عدم اعتماد داد.   یکرد و به آنان رأ ضاحیتوان استیرا نم رانیوز ئتی( ه۱
 قرار داد.   ضاحیتوان مورد سؤال و استیرا نم رانیوز ئتیو ه رانی( وز۲
 ندارد.   ی رادیعزل شود طرح آن امنجر به  ضاحیکه است ی( درصورت۳
 امکان سقوط دولت، ممنوع است.  ظبه لحا رانیوز ئتیه ضاحیبالاشکال است؛ اما است رانیوز ضاحی( است۴

 «  ۱گزینه »  -۶7

 قانون اساسی  132به اصل  ر.ک

است که به موجب اصل  » در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری ق.ا ۱32اصل 

توان برای تجدید توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیگردد، وزراء را نمییکصد و سی و یکم منصوب می

 م نمود «پرسی اقدانظر در قانون اساسی و یا امر همه

 حل اختالف:  یبرا ها، دستگاه نیب یانونق فیتداخل وظا ایدولت در مورد اختالف نظر  استیجمهور در مقام ر سیرئ -۶8

 .دینمای م می( رأساً اتخاذ تصم۱

 کند.یم شنهادیپ رانیوز ئتی( حل آن را به ه۲
 کند.کسب نظر مشورتی می( در صورتی که نیاز به تفسیر داشته باشد از مجلس شورای اسالمی ۳
 .نمایدگذارد و سپس اتخاذ تصمیم می( در هئیت وزیران به بحث می4

 «  2گزینه »  -۶8

 قانون اساسی  134به اصل  ر.ک

ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن  ق.ا »۱3۴اصل 

کند. در انین را اجرا میمشی دولت را تعیین و قوپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطهای وزیران و هیأت دولت میتصمیم

های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هموارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا

 ول اقدامات هیأتئاالجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسشود الزمپیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می هیأت وزیران که به

  وزیران است «
  

 

 

 


