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 چیست؟) قانون اساسی( 

) مقننـه؛ مجریـه، قضـاییه   (به مجموعه قواعد و مقررات کلی که ساختار حکومت و سازمان قواي سه گانـه  «

سـازد   هاي افـراد در برابـر دولـت را مشـخص مـی      ها با یکدیگر و همچنین حقوق و آزادي قواي و ارتباط آن

  .»گویند  می) قانون اساسی(

 اساسی جمهوري اسالمی ایران از چند فصل و چنداصل تشکیل گردیده است؟ قانون 

  .فصل 177فصل و  14از 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ 

ي کسانی کـه حـق    کلیه% 2/98ش با اکثریت . ه1358دهم و یازدهم فروردین ماه ) انتخابات(در همه پرسی 

  .آن راي مثبت دادندراي داشتند، به 

 در چه سالی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بازنگري شده است؟ 

  ش. ه 1368

 ي چه کسی است؟ والیت امر و امامت بر عهده) عج(در زمان غیبت حضرت ولی عصر  

  .مقام رهبري

 ي امور کشور را نام ببرید؟ گیري در اداره ارکان تصمیم 

  .ها استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستاها و نظایر این مجلس شوراي اسالمی، شوراي: شوراها

 دارد؟ اسالمی چه نام واحد بنیادین جامعه 

  .خانواده

 دین رسمی ایران چیست؟ 

  .اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري

مذاهب دیگر اسالمی غیر از مذهب جعفري اثنی عشري که در قانون اساسـی غیـر از مـذهب     

 جعفري اثنی عشري 

 .فعی، مالکی، حنبلی و زیديحنفی، شا

 هاي مذهبی که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند، کدامند؟ اقلیت 

 .ایرانیان زرتشتیف کلیمی، و مسیحی

 زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران چیست؟ 

 .فارسی

 مبداء تاریخ رسمی کشور چیست؟ 

 .هجرت پیامبر اسالم

 چه تاریخی در کشور معتبر است؟ 

  قانـون اسـاســی
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 .معتبر است 2اریخ هجري شمسی و هجري قمري، هر ت

 تعطیل رسمی هفتگی چه روزي است؟ 

 .روز جمعه

 مشخصات پرچم رسمی جمهوري اسالمی ایران چیست؟ 

 .اکبر...ّ هاي سبز و سفید و سرخ با عالمت مخصوص جمهوري اسالمی و شعارا رنگ

 گوید؟ ي حقوق مردم ایران چه می قانون اساسی جمهوري اسالمی درباره 

هـا   مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نـژاد و زبـان و ماننـد ایـن    

 .سبب امتیاز نخواهند بود

 ملت ایران در حمایت چه مرجعی قرار دارند؟ 

 .ي افراد اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قراردارند همه

 حق مسلم هر فرد چیست؟ 

 .هیدادخوا

 شود؟ ي ساالنه کشور چگونه تهیه و تصویب می بودجه 

شود از طرف دولت تهیه و بـراي رسـیدگی و تصـویب بـه مجلـس شـوراي        به ترتیبی که در قانون مقرر می

 .گردد اسالمی تسلیم می

 گیرد؟ هاي دولت به چه صورت انجام می ها و پرداخت دریافت 

هـا در حـدود    ي پرداخـت  شـود و همـه   کـل مترمـزك مـی   داري  هاي دولت در حساب خزانه ي دریافت کلیه

 .گیرد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می

 کند؟ دیوان محاسبات کشور زیر نظر چه مرجعی فعالیت می 

 .مستقیماً زیر نظر مجلس شوراي اسالمی

 کند؟ ي هرسال را چه مرجعی تنظیم می گزارش تغریق بودجه 

 .دیوان محاسبات کشور

 برجهان و انسان از آن چه کسی است؟حکومت مطلق  

 .از آن خداست

 قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران را نام ببرید؟ 

 .قوه مقننه، مجریه و قضاییه

 کنند؟ قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران زیر نظر چه مرجعی فعالیت می 

 .زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت

 گردد؟ ي مجریه و قضاییه ابالغ می چه طریقی به قوهي مقننه و مصوبات آن از  اعمال قوه 

 .از طریق مجلس شوراي اسالمی

 گذاري در کشور با چه مرجعی است؟ ي قانون وظیفه 

 .سال 4
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 چند سال است؟) مجلس شوراي اسالمی(مدت نمایندگی  

 .سال 4

 کند؟ مجلس شوراي اسالمی درباره چگونه مسائلی قانون وضع می 

 .ود مقرر در قانون اساسی، در حدمسائل9درعموم 

ي مقننه باید بـه تصـویب چـه تعـداد از      درخواست مراجعه به آراء عمومی در مورد اعمال قوه 

 نمایندگان مجلس برسد؟

 .مجموع نمایندگان مجلس 

 ي مجریه از چه طریقی است؟ اعمال قوه 

رهبري گذارده شده، از طریـق رئـیس جمهـور و وزرا    ي  جز در اموري که در قانون اساسی مستقیماً بر عهده

 .است

 ي قضاییه از چه طریقی است؟ اعمال قوه 

 .هاي دادگستري دادگاه

 مجلس شوراي اسالمی چه کسانی تشکیل شده است؟ 

 .شوند از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با راي مخفی انتخاب می

 ؟در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است 

 .نفر 290

 ها مذهبی در مجلس شوراي اسالمی چند نفر است؟ تعداد نمایندگان اقلیت 

  )نفر 2(زردشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده : نفر 5

  )نفر 1(مسیحیان آشوري و کلدانی مجموعا یک نماینده 

  )نفر 2. (مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده

 یابد؟ ا حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت میجلسات مجلس شوراي اسالمی ب 

  .مجموع نمایندگان 

 ي داخلی شوراي اسالمی موافقت چه تعداد از نمایندگان الزم است؟ نامه براي تصویب آیین 

  .حاضران الزم است موافقت 

 تبر است؟ي غیر علنی مجلس در چه صورتی مع مصوبات جلسه 

  .مجموع نمایندگان برسد با حضور شوراي نگهبان، به تصویب 

 تواند قانون وضع کند؟ در چه صورتی و تشخیص چه مرجعی مجلس شوراي اسالمی نمی 

قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر بر 

  .ي شوراي نگهبان است عهده

 شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت چه مرجعی است؟ 
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  .مجلس شوراي اسالمی

 شود؟ لوایح قانونی، پس از تصویب هیات وزیران به چه مرجعی تقدیم می 

  مجلس شوراي اسالمی

 هاي قانونی در مجلس شوراي اسالمی قابل طرح است؟ در چه صورتی طرح 

  .از نمایندگاننفر  15به پیشنهاد حداقل 

 چه مرجعی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ 

  مجلس شوراي اسالمی

 نمایندگان در برابر چه کسانی مسئولند؟ 

  .هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است

 نمایندگان چه حقی دارند؟ 

  .ي مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند هر نماینده حق دارد در همه

یص این امر که مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یـا قـانون اساسـی    تشخ 

 مغایرت نداشته باشد با چه مرجعی است؟

  .شوراي نگهبان

 استیضاح هیات وزیران یا هر یک از وزیران چه زمانی قابل طرح در مجلس است؟ 

  .نفر از نمایندگان، به مجلس تقدیم شود 10وقتی که با امضاي حداقل 

هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف چه مدتی پس از طـرح آن در مجلـس حاضـر و     

 به آن پاسخ گوید؟

  .روز 10ظرف مدت 

 توانند خواستار استیضاح رئیس جمهور شوند؟ چه تعداد نمایندگان می 

  .از نمایندگان مجلس حداقل 

اصل یکصد و دهم به اطـالع   10هور جهت اجراي بند در چه صورتی مراتب استیضاح رئیس جم 

 رسد؟ مقام رهبري می

کل نمایندگان به  در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 

  .عدم کفایت رئیس جمهور راي دهند

 سالمی ایران چگونه است؟ي شکایت از طرز کار قواي حاکم بر جمهوري ا طریقه 

توانـد شـکایت خـود را     ي قضاییه داشته باشد مـی   ي مجریه یا قوه هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه

  .کتباً به مجلس شوراي اسالمی عرصه کند

 شود؟ شوراي نگهبان به چه منظور تشکیل می 

صوبات مجلـس شـوراي اسـالمی بـا     به منظور پاسداري از احکاماسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت م

  .شود ها، شورایی به نام شوراي نگهبان تشکیل می آن
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 نفرند؟  اعضاي شوراي نگهبان چند 

ي قضاییه به مجلس  ي رئیس قوه دان مسلمان به وسیله نفر حقوق 6نفر فقیه به انتخاب رهبري و  6: نفر 12

  .شوند معرفی و با راي مجلس انتخاب می

 شوند؟ براي مدت چند سال انتخاب می اعضاي شوراي نگهبان 

  .سال 6

 آیا مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار دارد؟ 

نفـر حقـوق دان از اعضـاي     6ي نماینـدگان و انتخـاب    نامـه  مگر در مورد تصویب اعتبار. اعتبار قانونی ندارد

  .شوراي نگهبان

 چه مرجعی است؟ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالم با

  .با اکثریت فقهاي شوراي نگهبان

 ي چه مرجعی است؟ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده 

  .ي اعضاي شوراي نگهبان ي اکثریت همه بر عهده

 ي چه مرجعی است؟ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري بر عهده 

  ..شوراي نگهبان

 ي چه مرجعی است؟ المی بر عهدهنظارت بر انتخابات مجلس شوراي اس 

  .شوراي نگهبان

 ي چه مرجعی است؟ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهده 

  .شوراي نگهبان

ي امور هر ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان بـا نظـارت چـه مرجعـی صـورت       اداره 

 گیرد؟ می

  .گیرد ستان یا استان صورت میبا نظارت شورایی به نام شوراي ده، روستا، بخش، شهر، شهر

 کنند؟ اعضاي شوراهاي ده، بخش، شهرستان یا استان را چه کسانی انتخاب می 

  .کنند مردم همان محل انتخاب می

 شوند؟ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري از طرف چه مرجعی تعیین می

  .از طرف دولت

 ت؟ي چه مرجعی اس تعیین رهبري به عهده 

  .به عهدهی خبرگان منتخب مردم

 کنند؟ خبرگان رهبري، چگونه رهبر را انتخاب می

بررسـی و و  ) قـانون اساسـی  (ي فقهاي واجد شرایط مذکور در اصـل پـنجم و یکصـد و نهـم      ي همه درباره«

هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی یـا     . کنند مشورت می

) قانون اساسی(داراي مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم 
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کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخـاب   تشخیص دهند، او را به رهبري انتخاب می

  .»نمایند و معرفی می

 دار چه چیزي است؟ رهبر منتخب خبرگان عهده 

  .هاي ناشی از آن را برعهده خواهد داشت ي مسئولیت ر و همهوالیت ام

 آیا رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور فرقی دارد؟ 

  .خیر، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است

هـا و   هرگونه تغییر، تجدید نظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخـاب آن  

ي داخلی جلسات آنان و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگـان در صـالحیت    نامه آیین

 چه مرجعی است؟

  .در صالحیت خود آنان

 از منظر قانون اساسی چیست؟) رهبري(شرایط و صفات  

  .صالحیت علمی الزم براي رهبري امت اسالم -1

 .عدالت و تقواي الزم براي رهبري امت اسالم -2

  .جتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی براي رهبريبینش صحیح سیاسی و ا -3

 در صورت تعدد واجدین شرایط رهبري، چه شخصی مقدم است؟ 

  .ـر باشد مقدم است شخصی که داراي بینش فقهی و سیاسی قوي

 ي چه مرجعی است؟ فرمان همه پرسی وظیفه 

  .مقام رهبري

 فرماندهی کل نیروهاي مسلح با چه مرجعی است؟ 

  .بريمقام ره

 تواند نصب و عزل و قبول استفعا کند؟ ترین مقام قوه قضاییه را چه مرجعی می عالی 

  .مقام رهبري

 حل اختالفات و تنظیم روابط قواي سه گانه در حدود اختیارات و وظایف چه مرجعی است؟ 

  .مقام رهبري

 شود؟ هاي عادي قابل حل نباشد چگونه حل می هرگاه معضالت نظام از راه 

  .ي مقام رهبري از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام به وسیله

 کند؟ قضاییه را چه مرجعی انتخاب می  رئیس قوه 

  .مقام رهبري

 چه مرجعی اختیار عفو یا تخصیص مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی را دارد؟ 

  .ي قضاییه مقام رهبري پس از پیشنهاد رئیس قوه

 کند؟ عزل و قبول استعفا می فقهاي شوراي نگهبان را چه مرجعی نصب و 

  .مقام رهبري
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 کند؟  رئیس سازمان صدا و سیما را چه مرجعی نصب و عزل و قبول استعفا می 

  .مقام رهبري

ها عالی نیروي نظامی و انتظامی جمهوري اسالم ایـران توسـط چـه مرجعـی انتخـاب       فرمانده 

 شوند؟ می

  .مقام رهبري

می و رئیس ستاد مشترك را چه مرجعی نصب و عزل ي کل سپاه پاسداران انقالب اسال فرمانده 

 کند؟ می

  .مقام رهبري

 در جمهوري اسالمی ایران، جنگ و صلح و بسیج نیروها در حدود وظایف چه مرجعی است؟ 

  .مقام رهبري

 چه زمانی از مقام خود برکنار خواهد شد؟) رهبر( 

از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصـد و  هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی 

  .یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است. گردد) قانون اساسی(نهم 

 ي چه مرجعی است؟ بر عهده) رهبر(تشخیص برکناري  

  .ي خبرگان است به عهده

 ترین مقام رسمی کشور چه کسی است؟ عالی 

  .مقام رهبري

 قام رسمی کشور چه کسی است؟ترین م  پس از مقام رهبري عالی 

  .رئیس جمهور

 شود؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه منظور و به دستور چه مرجعی تشکیل می 

ي مجلس را شوراي نگهبان خـالف مـوازین شـرع یـا قـانون       براي تشخیص مصلحت، در مواردي که مصوبه

تامین نکند و مشاوره در امـوري  اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را 

دهد و سایر وظایفی که در قانون ذکر شده اسـت، بـه دسـتور رهبـري تشـکیل       که رهبري به آنان ارجاع می

  .شود می

 مسئولیت اجراي قانون اساسی با چه مرجعی است؟ 

  .رئیس جمهور

 چه کسی است؟  ي مجریه کشور بر عهده ریاست قوه 

  .شود بر عهده دارد را جز در امور که مستقیماً به رهبري مربوط میي مجریه  رئیس جمهور، ریاست قوه

 ي ریاست جمهوري در کشور ما چند سال است؟ دوره 

  .سال 4

 شود؟ رئیس جمهور چگونه انتخاب می 

  .با رأي مستقیم مردم
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 آیا انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی درکشور ما امکان پذیر است؟ 

  .تنهاي دوره بالمانع است

 نامزدهاي ریاست جمهوري باید چه زمانی آمادگی خود را رسماً اعالم کنند؟ 

  .قبل از شروع انتخابات

 انتخاب رئیس جمهور جدید باید چه زمانی انجام شده باشد؟ 

  .ماه پیش از پایان ریاست جمهوري قبلی 1حداقل 

ت کند چـه اتفـاقی   گیري، یکی از نامزدهاي واجد شرایط فو روز پیش از راي 10ي  اگر در فاصله 

 افتد؟  می

  .افتد هفته به تاخیر می 2انتخابات به مدت 

نفر داراي اکثریت آراي دور نخسـت   2گیري، یکی از  ي دور نخست و دور دوم راي اگر در فاصله 

 افتد؟ فوت کند، آیا باز هم انتخابات به تأخیر می

  .شود هفته تمدید می 2بله، براي 

 مسئول است؟ رئیس جمهور در براي چه کسانی 

  .در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسالمی

پرسی، پس از طی مراحل قانونی را چـه کسـی ابـالغ و امضـا      ي همه مصوبات مجلس یا نتیجه 

 کند؟ می

  .رئیس جمهور

 ي چه شخصی است؟ ها به عهده ي هیات وزیران و هماهنگی سایر معاونت اداره 

  .معاون اول رئیس جمهور با موافقت وي

ي چـه   هـا بـر عهـده    ها، قرادادهاي دولت ایران با سـایر دولـت   ها، مقاوله نامه نامه ضاي عهدام 

 شخصی است؟

  .رئیس جمهور

المللی پس از تصویب مجلس شوراي اسـالمی بـر    هاي بین هاي مربوط به اتحادیه امضاي پیمان 

 ي چه مرجعی است؟ عهده

  .ي قانونی او ي رئیس جمهور یا نماینده بر عهده

 ي چه شخصی است؟ لیت امور برنامه و بودجه بر عهدهمسئو 

  .ي دیگري بگذارد تواند به عهده ي رئیس جمهور است که می مستقیماً بر عهده

 ي چه شخصی است؟ مسئولیت امور اداري و استخدامی کشور برعهده 

  .ي دیگري بگذارد تواند به عهده ي رئیس جمهور است که می مستقیماً بر عهده

 شوند؟ ي اسالمی ایران چگونه تعیین میسفیران جمهور 

  .به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور

 کند؟ ي سفیران را چه مقامی امضا می استوارنامه 
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  .رئیس جمهور

 ي سفیران کشورهاي دیگر را بپذیرد؟ چه کسی باید استوارنامه 

  .رئیس جمهور

 کند؟ ه چه کسی تقدیم میي خود را ب رئیس جمهور در صورت استعفا، استعفانامه 

  .مقام رهبري

ماه رئیس جمهور و یـا امـوردیگري از    2در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماري بیش از  

 گیرد؟ هاي وي را برعهده می این قبیل، چه کسی اختیارات و مسئولیت

  .معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبري

 گردند؟ وزرا توسط چه کسی تعیین می 

  .جمهوررئیس 

 توانند مشغول به کارگردند؟ آیا وزرا بعد از انتخابات رئیس جمهور می 

  .ابتدا باید براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفی شوند. خیر

 اگر زمانی مجلس تغییر کند، آیا گرفتن راي اعتماد جدید براي وزرا الزامی است؟ 

  .خیر

 ي چه شخصی است؟ ریاست هیات وزیران بر عهده 

  .مهوررئیس ج

 کند؟ برنامه و خط مشی دولت را چه کسی تعیین و قوانین را اجرا می 

  .رئیس جمهور با همکاري وزیران

 چه کشی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است؟ 

  .رئیس جمهور

هاي دولتی وجوددارد، تصمیم چه مقـامی   در مواردي که اختالف نظر در وظایف قانونی دستگاه 

 ست؟الزم االجرا ا

  .شود تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می

 تواند وزرا را عزل کند؟ چه کسی می 

  .رئیس جمهور

توانـد سرپرسـت    هایی که وزیر ندارد، حداکثر براي چه مدت می خانه رئیس جمهور براي وزارت 

 تعیین کند؟

  .ماه 3

 ات وزیران راي اعتماد بگیرد؟در چه صورتی رئیس جمهور باید مجدداً از مجلس براي هی 

  .هرگاه نیمی از هیات وزیران تعییر یابد

 وزرا در برابر رئیس جمهور و مجلس، مسئول چه چیزي هستند؟ 

  .مسئول وظایف خویش
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 در چه اموري وزرا، مسئول اعمال یکدیگرند؟ 

  .رسد در اموري که به تصویب هیات وزیران می

او وزیـران در مـورد جـرایم عـادل چگونـه انجـام       رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان  

 شود؟ می

  .شود هاي عمومی دادگستري انجام می با اطالع مجلس در دادگاه

تواننـد بـیش از یـک     آیا رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت مـی  

 شغل داشته باشند؟

  .ت تحقیقاتی داشته باشندها و یا موسسا خیر، مگر ایشان سمتی آموزشی در دانشگاه

توان دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزیـران و همسـر و فرزنـدان آنـان را تحـت       آیا می 

 بررسی قرارداد؟

  .بله

به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزیران و همسر و فرزندان آنان چه زمانی و توسط چـه   

 شود؟ مرجعی رسیدگی می

  .ي قضاییه ئیس قوهقبل و بعد از خدمت توسط ر

ي چـه مرجعـی    پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی ایران بر عهـده  

 است؟

  .ارتش جمهوري اسالمی ایران

 طبق قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ارتش اسالمی چگونه ارتشی است؟ 

  .ارتشی مکتبی و مردمی است

 تشکیل شد؟سپاه پاسداران انقالب اسالمی چه زمانی  

  .در نخستین روزهاي پیروزي انقالب

 داند؟ جمهوري اسالمی ایران چه چیزي را آرمان خود می 

  .ي بشري سعادت انسان در کل جامعه

 شناسد؟ ي مردم جهان می جمهوري اسالمی ایران چه جیزي را حق همه 

  .استقالل و آزادي و حکومت حق و عدل

 اي است؟ ي قضاییه چگونه قوه قوه 

  .است مستقل، پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالتاي  قوه

 دار چه وظایفی است؟ ي قضاییه عهده قوه 

رسیدگی و صدور حکم در مورد نظمات، تعدیات، شکایت، حل و فصل دعـاوي و رفـع خصـومات و اخـذ      -1

  .کند تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می

 .هاي مشروع یاي حقوق عامه گسترش عدل و آزادياح -2

 .تظارت بر حسن اجراي قوانین -3
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 .کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسالم -4

  .اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین -5

 ي قضاییه چه کسی است؟ ترین مقام قوه عالی 

  ي قضاییه رئیس قوه

 گردد؟ ي قضاییه توسط چه کسی و به مدت چند سال انتخاب می رئیس قوه 

  .سال 5توسط مقام رهبري به مدت 

 کند؟ چه مرجعی به تظلمات و شکایات رسیدگی می 

  .دادگستري

ي  ي مقننه بر عهـده  ي مجریه و قوه ي قضاییه با قوه ي مسائل مربوط به روابط قوه مسئولیت کلیه

 سی است؟چه ک

  .وزیر دادگستري

 گردد؟ دیوان عالی کشور به چه منظور تشکیل می 

هـایی   ي قضایی و انجـام مسـئولیت   به منظور نظارت بر اجراي صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه

  .شود که طبق قانون به آن محول می

 رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید چه شرایطی را دارا باشند؟ 

  .ید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشندبا

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، توسط چه مرجعی و به مدت چند سال به ایـن سـمت    

 شوند؟ منصوب می

سال بـه ایـن سـمت منصـور      5ها را براي مدت  ي قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن رئیس قوه

  .کند  می

 باشند؟ امی جزء کدام یک از قواي سه گانه میهاي نظ دادستانی و دادگاه 

  .ي قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند بخشی از قوه

 گردد؟ تاسیس می) دیوان عدالت اداري(به چه منظور  

هـاي   نامـه  به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحـدها یـا آیـین   

  .گردد تاسیس می) عدالت اداري(ها، به نام  اق حقوق آندولتی و احق

 گردد؟ دیوان عدالت اداري زیر نظر چه مرجعی تاسیس می 

  .ي قضاییه رئیس قوه

 گردد؟ تشکیل می) سازمان بازرسی کل کشور(به چه منظور  

  .ريي قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه ادا براساس حق نظارت قوه

 گردد؟ زیر نظر چه مرجعی تشکیل می) سازمان بازرسی کل کشور( 

  .ي قضاییه رییس قوه

 ي چه مرجعی است؟ نظارت بر سازمان صدا و سیما جمهوري اسالمی ایران بر عهده 
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  .ي قضاییه و مجلس شوراي اسالمی شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه

 گردد؟ تشکیل می) ملی شوراي عالی امنیت(به چه منظور  

  .به منظور تامین منافع ملی و پاسداري از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی

 چه کسی است؟) شوراي عالی امنیت ملی(رئیس  

  .رئیس جمهور

 چه نام دارد؟) شوراي عالی امنیت ملی(شوراهاي فرعی  

  .شوراي دفاع و شوراي امنیت کشور

 ي چه کسی است؟ ي امنیت کشور بر عهدهریاست شوراي دفاع و شورا 

  .شود ي رئیس جمهور یا یکی از اعضاي شوراي عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می بر عهده

 چه زمانی قابل اجرا است؟) شوراي عالی امنیت ملی(مصوبات  

  .پس از تایید مقام رهبري
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