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 رهبر -( رئیس جمهور4رئیس جمهور     -( رهبر3رئیس جمهور     -( رئیس جمهور2رهبر     -( رهبر1

 

 ( کدام یک از گزینه های زیر عضو هیئت دولت نمی باشد؟2

 (وزیران 4( معاونان                    3(رهبر                   2( رئیس جمهور               1

 

 است .  ------وزارتخانه وجود دارد . که هر یک به عهده ی یک مسئول به نام  -----در کشور ما  (3

 معاون -11( 4         وزیر        – 12( 3وزیر                  -22(2معاون              -11( 1

 

 و رئیس قوه ی قضائیه سوگند یاد می کند .---------و -------با حضور   -------( رئیس جمهور در 4

 ملت ایران  –شورای اسالمی  –( مجلس شورای نگهبان 1

 مجلس شورای اسالمی  –نمایندگان مجلس  –( مجلس شورای نگهبان 2

 رهبر  –شورای نگهبان  –( مجلس شورای اسالمی 3

 نمایندگان مجلس  –شورای نگهبان  –( مجلس شورای اسالمی 4

 

 ( کدام گزینه صحیح نیست ؟ 5

 ( کابینه یعنی مجموع وزیران یک دولت .1

 ( رئیس جمهور برای مدت پنج سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.2

 جمهوری اسالمی ایران هستند می توانند رای بدهند  ( در روز رای گیری همه ی کسانی که ایرانی و تبعه ی3

 ( قوه ی مجریه همان دولت و سازمان های وابسته به دولت است. 4

 

 کدام یک جزء حقوق شهروندان ایران محسوب نمی شود ؟ (6

 (بهره مندی از خدمات دولت  4( پرداخت مالیات            3( اظهار نظر        2(حق آزادی بیان        1

 



 است . و کلمه ی استیضاح به چه معنا است ؟  -----------( یکی از وظایف مهم دولت ها 1

 دادن رای اعتماد  –( گسترش خدمات عمومی 1

 تن توضیح خواس –( تنظیم الیحه ی بودجه 2

 دادن رای اعتماد   -( تنظیم الیحه 3

 توضیح خواستن  –( گسترش خدمات عمومی 4
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 انه های جمهوری اسالمی ایران نیست ؟ ( کدام یک جزء وزارتخ9

 ( وزارت برق و پتروشیمی 2وزارت جهاد کشاورزی                           (1

 ( هیچکدام 4(وزارت دادگستری                                  3
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 تصویب شود . -------این سند باید در 

 مجلس شورای نگهبان  –(دو 1

 هیئت دولت  –(یک 2

 مجلس شورای نگهبان  –( یک 3

 مجلس شورای اسالمی –( یک 4


