
مسئولیت کشف جرم و مجازات مجرمان بر عهده کدام بخش از ساختار حکومت ایران  -1

 است؟

 آ( قوۀ مجریه

 ب( قوۀ مقننه

 پ( قوۀ قضاییه

 ت( رهبری

 

 مقام  به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، -2

سال  ...........برای مدت  رااه به امور قضایی و مدیر و مدبر یک نفر مجتهد عادل و آگ ...........

 به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

  5 –آ( رهبری 

  4 –ب( رهبری 

  5 –پ(  رئیس جمهور 

   4 –ت( رئیس جمهور 

 

 دادگاهها به آن رسیدگی خواهند کرد؟اگر جرمی از یک مقام نظامی سر بزند، کدام نوع از  -3

 آ( دیوان عدالت اداری

 ب( سازمان قضایی نیروهای مسلّح

 پ( سازمان زندانها

 ت( سازمان بازرسی کل کشور

 



کدام بخش از قوۀ قضاییه مسئول رسیدگی به اعتراضات مردم به سازمانهای دولتی  -4

 باشد؟می

 آ( دیوان عدالت اداری

 ی مسلّحب( سازمان قضایی نیروها

 پ( سازمان زندانها

 ت( سازمان بازرسی کل کشور

 

شود ولی رسیدگی نهایی و تعیین تحقیق و بازجویی و کشف جرم در ............. انجام می -5

 شود.مجازات در ............ انجام می

 دادگاه –آ( دادسرا 

 دادسرا –ب( دادگاه 

 زندان –پ( دادسرا 

 زندان –ت( دادگاه 

 

 گویند؟کند، چه میدسته از دعاوی)اختالفات( که دادگاه برای آن مجازات تعیین می به آن -6

 آ( دعاوی حقوقی

 ب( دعاوی خانوادگی

 پ( دعاوی جنایی

 ت( دعاوی کیفری

 

کند بلکه افراد را ملزم می  مجازاتی تعیین نمیبه آن دسته از دعاوی)اختالفات( که دادگاه  -7

 گویند؟، چه مییا حقوق قانونی دیگران را بدهند کند که تکالیفشان را انجام دهند



 آ( دعاوی حقوقی

 ب( دعاوی خانوادگی

 پ( دعاوی جنایی

 ت( دعاوی کیفری

 

انتخاب کنند تا از حقوق « .........» در همه دادگاه ها افراد حق دارند فردی را به عنوان  -8

 نها دفاع کند.آ

 آ(وکیل

 ب( دادیار

 پ( دادستان

 ت( مشاور

 

 کدام وزارتخانه مسئول روابط بین قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه است؟ -9

 آ( وزارت دفاع

 ب( وزارت امورخارجه

 پ( وزارت تعاون

 ت( وزارت دادگستری

 

............، ، اجرای قوانین و قوۀ نقش قوۀ مقننه، قانونگذاری ست و قوۀ .............. -10

 ن است.نظارت بر حًسن اجرای قوانی

 قضاییه  –آ( مجریه 



 مجریه –قضاییه ب( 

 رهبری  –پ( مجریه 

 قضاییه  –ت( رهبری 

 

 گویند.به جریان ارسال و دریافت پیام، ............... می -11

 آ( رسانه

 ب( بازخورد

 پ( ارتباط 

 ت( پیام

 

 ؟نیستکدام مورد از روشهای انتقال اطالعات  -12

 آ( زبان بدن

 ب( نقاشی دیوارهای غارها

 های دست اشکان دژاگهپ( خالکوبی

 ت( بمب اتمی!

 

 ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، چه نام دارد؟هر وسیله -13

 آ( رسانه

 ب( بازخورد

 پ( ارتباط 

 ت( پیام



 

 شوند؟شناخته می« جهان چهارمی»عنوان کدام مردم به  -14

 آ( مردم کشورهای اسالمی

 ب( مردم فقیر آفریقا

 پ( مردمی که دسترسی به بهداشت و آموزش مناسب ندارند

 ای ندارندت( مردمی که هیچ رسانه

 

 شود؟در استعمار نوین برای ترویج مصرف گرایی از چه روشی استفاده می -15

 آ( تبلیغات

 ب( برده داری

 پ( اشغال کشورها

 ت( چپاول نفت

 

ها از کدام نماد برای ایجاد حسّ همدری در ، رسانه«سگ را بجنبان»در فیلم سینمایی  -16

 جامعه استفاده کردند؟

 آ( لنگه کفشهای آویزان از سیمهای برق

 ب( سیمهای برق آویزان از لنگه کفشها

 پ( بندهای کفش کهنه

 ت( کهنه کفشهای بنددار


