مطالعات اجتماعـــی

حکومت

برای اداره ی یک کشور به  ...............نیاز داریم.

جمهوری اسالمی

حکومت کشور ما ................است.

قانون اساسی

مهم ترین قانون هر کشور  ................آن است.

حضرت امام خمینی (ره)

اولین رهبر انقالب اسالمی ایران  ......................بودند.

مجلس شورای اسالمی – مردم

نمایندگان  ................هر چهار سال یک بار با رأی
 .................انتخاب می شوند.

دولت

قوه ی مجریه همان  .....................است.

رهبری – نظارت

مقام  .......................بر همه ی فعالیت های سه قوه ی
مقننه ،مجریه و قضائیه  .................دارد.

مقررات – قوانینی

برای اداره یک کشور و تصمیم گیری درباره ی
فعالیت های مختلف  ....................و  ..................الزم
است.

مقننه

وظیفه قانون گذاری بر عهده قوه ی  ..............است.

رئیس جمهور – هیئت وزیران

دولت از .............و .............تشکیل شده است.
پـــاسخ دهیــد
مهم ترین وظایف حکومت چیست؟

وضع قانون و مقررات برای اداره جامعه -تأمین رفاه و
آسایش مردم – رسیدگی به شکایات و حل اختالفات
حفظ امنیت – دفاع از کشور در مقابل دشمنان

حکومت سلطنتی پهلوی در چه سالی و به رهبری چه

 -5731به رهبری امام خمینی (ره)

کسی سرنگون شد؟
جمهوری اسالمی چه نوع حکومتی است؟

حکومتی است که در آن قوانین اسالمی اجرا می شود
و مردم در اداره کشور و انتخاب افراد شایسته برای
حکومت نقش دارند.

چه کسانی کشور را اداره می کنند؟

رهبر – قوای سه گانه مقننه ،مجریه و قضائیه

بر طبق قانون اساسی ،رهبری جامعه اسالمی بر عهده

فقیهی که از مسائل زمان آگاهی دارد.

کیست؟
رهبر جامعه اسالمی چگونه باید باشد تا جامعه را به

نمونه یک مسلمان کامل باشد -عالم باشد -از اوضاع

بهترین شکل هدایت کند؟

جامعه آگاه باشد

حکومت برای آن که بتواند وظایف خود را به خوبی

سه قوه – مقننه -مجریه -قضائیه

انجام دهد به چند قوه تقسیم شده است؟
قوه ی مقننه از چه کسانی تشکیل شده است؟

مجلس شورای اسالمی -شورای نگهبان

قوه ی مجریه شامل چه کسانی است؟

رئیس جمهور – هیئت وزیران

قوه ی قضائیه از چه کسانی تشکیل شده است؟

رئیس قوه ی قضائیه -دادسراها و دادگاه ها

وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟

اجرای قوانین – تأمین وسایل رفاه و آسایش برای
کشور .
انتخــاب کنیــد

حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی
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تبدیل شد؟
پس از رحلت امام خمینی (ره) چه کسی به عنوان رهبر آیت اهلل خامنه ای
انقالب اسالمی انتخاب شد؟
در قانون اساسی کشور ،چه چیزی مشخص شدهاست؟ روش اداره کشور
نمایندگان مجلس توسط چه کسانی انتخاب میشوند؟

مردم

مطالعات اجتماعـــی

ایران با  ..............کشور همسایه است و از همه ی

هفت – پهناورتر

کشورهای همسایه اش  ..................است.
کوچک ترین کشور همسایه ی ایران  ..............است.

ارمنستان

دریای  ...............در جنوب کشور ترکیه قرار دارد.

مدیترانه

کشور ترکیه از همسایگان  .................ایران است.

غربی

پاسخ دهیــد.
همسایه شمال شرقی ایران کدام کشور است؟

ترکمنستان

همسایگان شرقی ایران ،کدام کشورها هستند؟

افغانستان و پاکستان

همسایگان غربی ایران ،کدام کشورها هستند؟

ترکیه وعراق

کدام کشورها در شمال غربی ایران قرار دارند

جمهوری آذربایجان و ارمنستان

کدام کشورهای غربی در کنار خلیج فارس قرار دارند؟ کویت – امارات -قطر-بحرین-عربستان صعودی
کدام کشورهای همسایه ی ایران به هیچ دریایی راه

افغانستان-ارمنستان وعراق

ندارند؟
کدام کشور همسایه ایران از دو قسمت تشکیل شده

جمهوری آذربایجان-کشور ارمنستان

است و چه کشورهایی میان این دو قسمت قرار گرفته
است؟
انتخاب کنیــد
کدام کشور در شمال شرقی ایران قرار دارد؟

ترکمنستان

ایران از طریق دریای عمان به کدام اقیانوس راه دارد؟

هند

کدام کشورهای همسایه ایران ،به دریای خزر راه

ترکمنستان وجمهوری آذربایجان

دارند؟
کدام رود بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دراد؟

ارس

کدام کشور بیش ترین مرز خشکی با ایران را دارد؟

عراق

